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SPIS TREŚCI 
 
1. Tryb udzielania zamówienia publicznego 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Informacja o dofinansowaniu projektu  ze środków Unii Europejskiej 

4. Termin wykonania zamówienia 

5. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

8. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

9. Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami          

11. Wymagania dotyczące wadium 

12. Termin związania ofertą 

13. Opis sposobu przygotowania oferty 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15. Sposób obliczania ceny 
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znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
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19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

22. Postanowienia końcowe 
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1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp. 
Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” obejmuje zadania: 
1. Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie; 
2. Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie; 
3. Monitoring wizyjny w „Starym Parku” w Byczynie; 
4. Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieŜek w „Starym Parku” w Byczynie. 
Na podstawie art. 32 ust. 4 Zamawiający udziela zamówienia w częściach j.w. 
 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
2.1. Przedmiot zamówienia: „Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieŜek w „Starym Parku” w Byczynie” 
obejmuje jedno z zadań projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych 
w Byczynie”. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w branŜy drogowej. Zadanie polega na remoncie ul. Parkowej 
oraz remoncie ścieŜek w „Starym Parku” w Byczynie. Zakres zamówienia obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne, 
− roboty nawierzchniowe, 
− roboty wykończeniowe. 
 

Przewidywany zakres remontu ulicy Parkowej będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki 
granitowej ograniczonej obrzeŜami chodnikowymi. 
 

Przewiduje się teŜ wykonanie nowych nawierzchni ścieŜek parkowych. ŚcieŜka okalająca mury od ul. Parkowej 
do fosy będzie miała szerokość 3 m, nawierzchnia wykonana będzie z kostki granitowej. Od fosy do ul. 
Zamojskiego zaprojektowano deptak o szerokości 4,0-5,0 m, nawierzchnia wykonana będzie równieŜ z kostki 
granitowej. Alejka wijąca się wśród drzew o długości 114 m oraz alejka prowadząca obok stawu do ul. Stawowej 
o łącznej długości 259,50 m - będą  posiadały nawierzchnię Ŝwirową z domieszką gliny, nawierzchnia będzie 
ograniczona obustronnie obrzeŜami chodnikowymi.  
 

Teren parku miejskiego jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 4/76. 
Prace wykonywane na terenie parku miejskiego prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.   
Koszt nadzoru archeologicznego leŜy po stronie Wykonawcy. 
 

Obsługa geodezyjna inwestycji leŜy po stronie Wykonawcy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków.  
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2.2. Przedmiot zamówienia określa: 
2.2.1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8 do SIWZ, 
2.2.2) Przedmiar robót - zał. Nr 6a i 6b do SIWZ, 
2.2.3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7 do SIWZ. 
 
2.3. Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o: 
a) ww. dokumentację projektową; 
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ; 
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 
 
2.4. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
45233140-2 – roboty drogowe, 
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg.   
 
2.5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
 
2.6. Informacje dodatkowe dla Wykonawców: 
2.6.1)  Cały teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. 
2.6.2)  Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi 
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 
normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
2.6.3)  Wykonawca we własnym zakresie: 
a) urządzi teren budowy i zaplecze budowy; 
b) utrzyma w naleŜytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
c) oznakuje teren robót tablicą informacyjną; 
d) zapewni bieŜącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót,  
e) zapewni nadzór archeologiczny nad inwestycją; 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia 
robót; 
g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2.6.4)  Wykonawca zorganizuje wg własnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakończeniu robót teren, na którym 
będzie zlokalizowane zaplecze budowy, naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego.  
2.6.5)  Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek gminy np. materiał 
kamienny, istniejące oznakowanie. 
2.6.6) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
2.6.7) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi umoŜliwić przejazd (Pogotowie Ratunkowe, StraŜ 
PoŜarna, Policja, zaopatrzenie, słuŜby komunalne), dojazd i dojście do wszystkich firm, obiektów i posesji 
zlokalizowanych przy drogach będących przedmiotem inwestycji; 
2.6.8)  Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
Plan bioz naleŜy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 
120 poz.1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego. 
2.6.9)  Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów naleŜy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. 
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2.6.10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych 
do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim  
Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. z 2006 r. Dz. U. nr 
156, poz.1118  ze zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
2.6.11) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac,  
w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciąŜą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia  
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późn. zm.), a w szczególności opisane w rozdz. 4 ustawy. 
2.6.12) Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów Ŝeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego 
wbudowania lub do odzysku) oraz z robót ziemnych, które wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 
wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosić będzie wykonawca. 
2.6.13) O terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz  
zarządzającego ruchem i właściwy organ Policji z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. 
2.6.14) Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej  
a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
2.6.15) Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie na bieŜąco Zamawiającego o wszystkich sytuacjach 
i odkryciach, co do których istnieje przypuszczenie, iŜ jest zabytkiem. 
2.6.16) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazanie terenu inwestycji po zakończeniu prac ich 
właścicielom w stanie uporządkowanym oraz demontaŜ ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niŜ  
w dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
3. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 
Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” jest współfinansowany  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój 
wsi”. 
 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
     

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2010 r.  
 

 
 
 

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
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  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za  

  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3; 
 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu  

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą  
„spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki 
wykonawca spełnił. 
Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie moŜliwe po upływie terminu składania ofert, chyba Ŝe mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.  
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać wykonawców w określonym przez siebie 
terminie do złoŜenia wyjaśnień. 
 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

• oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/, 
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• dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania  w imieniu Wykonawcy 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych 
dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,  

• dokument (waŜność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia  do występowania w obrocie prawnym 
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności 
gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zaleŜności o formy organizacyjno - prawnej 
Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,  

• aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) 
potwierdzających, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
 i społeczne lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,  

• aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat  lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
/załącznik wykonawcy/,  

• wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zamówień 
w zakresie wykonania nawierzchni dróg, placów lub chodników z kostki granitowej o pow. co 
najmniej 2000m2 i wykonywanych w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, Ŝe zrealizował 
naleŜycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyŜej i przedstawił dokument, z którego jasno 
wynika, Ŝe zlecona robota budowlana została wykonana z naleŜytą starannością (np. referencje, protokoły 
ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/, 

• osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, winna 
posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie  
w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 
w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów oraz 
urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/. 
 

        2. Pozostałe wymagane dokumenty:  

• formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/  

• kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną (osobno dla części kwalifikowanej, osobno dla 
części niekwalifikowanej) na podstawie przedmiarów robót  /zał. nr 6a i 6b do SIWZ/. 

 
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca 
składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyŜej lub złoŜenie go w niewłaściwej formie np. bez 
podpisu osoby upowaŜnionej lub stosownego poświadczenia kserokopii spowoduje uznanie oferty za 
niewaŜną. 
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8. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH   ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 
SKŁADANIE 

 

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 

9. INFORMACJĘ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ       
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW       

            

 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się faksem na nr : 077/ 413 41 50. Wykonawca moŜe poza faksem 
kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres :  

          Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 
2. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜać będzie 

za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tut. Urzędu, to znaczy :  
- w poniedziałki w  godz. od  7:30 do 16:00  
- od wtorku do czwartku -  godz. 7:30 do 15:30  
- w piątek od godz. 7:30 do 15:00. 

4. Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do zamawiającego na nie mniej 
niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe  
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie 
internetowej: www.bip.byczyna.pl., www.byczyna.pl 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 
moŜe zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

6. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian 
oferty, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.  

 
 
 10.      WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI  
 

 
Pracownikiem upowaŜnionym do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej 
jest Pani Aneta Sztojko-Chałupczyńska – Urząd Miejski w Byczynie, pokój nr 27, godziny  urzędowania ;  
pn-pt. w godz. .7³º-15ºº,  tel.( 0-77) 413 41 50, wew. 30 
Odnośnie przedmiotu zamówienia Pan Stanisław Biliński – Urząd Miejski  w Byczynie, pokój nr 24, 
godziny urzędowania : pn-pt. w godz. 730 – 1500  tel. ( 077) 413 41 50, wew. 28. 
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11.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  jest wniesienie wadium w wysokości  
5.000,00 zł. /słownie złotych: pięć tysięcy 00/100/. 
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 29.12.2009 r. do godz. 13.00 dopuszcza się 
kaŜdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 
dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. 

 
 

12.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERT 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. - termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

 

13.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 

1) Ofertę naleŜy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.  
3) Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć dokumenty 

wymienione w SIWZ. 
4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 
pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  

5) Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć: 
a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy,  
b) podpisy na załącznikach do oferty, 
c)    podpisy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 
6) Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką. 
7) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem. 
8) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności informacje  

i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego reprezentanta Wykonawcy. 
Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu z KRS lub ewidencji działalności 
gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.  

9) Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złoŜone  
w formie oryginałów i kserokopii muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 

10) Podpisanie dokumentu, złoŜonego w formie kserokopii, przez osobę podpisującą ofertę oznacza, Ŝe 
osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu, na którym znajduje się 
własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Podpisy złoŜone na stronach dokumentu dołączonego do  
oferty w formie kserokopii muszą być zgodne ze wzorem podpisu, złoŜonymi na pierwszej stronie 
oferty.  
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11) Wymagane jest, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z 
załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od 
numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.  

12) Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie moŜe modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia 
określonego w SIWZ przez Zamawiającego, nie dopuszcza się składania oferty wariantowej . 

13) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez SIWZ dokumenty i oświadczenia.  
14) Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu. 
  

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 19. Oferta powinna być złoŜona w jednej  
kopercie, która musi być zaklejona  i opatrzona napisem: 

 
„ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ MURÓW OBRONNYCH 

 W BYCZYNIE – zadanie: Remont ulicy Parkowej w Byczynie  
i remont ścieŜek w „Starym Parku” w Byczynie” 

 
Nie otwierać przed 29.12.2009 r. przed godziną 13.15 

 
Na kopercie z ofertą naleŜy podać dokładny adres Zamawiającego tj.: 

Urząd Miejski w Byczynie 
Ul. Rynek 1 
46-220 Byczyna 

Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2009 r. o godz. 13.00 
 
Termin określony powyŜej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.12.2009 r.  godz. 13.15  w pok. nr 20.  
           Otwarcie ofert jest jawne. 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena ofert musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT.  
3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych na podstawie informacji zawartych 

w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiarów robót.  
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5. Kosztorys ofertowy naleŜy wykonać metodą uproszczoną z podaniem cen jednostkowych dla kaŜdej 

pozycji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 
7. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników 

zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto /.  
 
 

16.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  
       MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ 

         PLN 
 
 

17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
         WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny : 

Cena oferty                                                                                                     – 100 % 

      Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem ; 

 
                        Cena minimalna  
             K = ----------------------------  x 100 pkt. 
                         Cena badana 
 
           K – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 
          Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował najniŜszą cenę. 
      
2. W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złoŜonej oferty. 
3. Zamawiający w tekście oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty wg zasad określonych w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

 

18. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
        OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich 
uczestników postępowania, którzy złoŜyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy  
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       złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
      b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
       faktyczne i prawne. 
2. Wykonawcą, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niŜ 

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed terminem związania 
ofertą. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

 
 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
            I ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY LUB GWARANCJI JAKOŚCI 

 

 
Zabezpieczenie moŜe być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy Pzp. Ustalono zabezpieczenie w wysokości 10 % 
całkowitej ceny podanej w ofercie.  Zabezpieczenie, naleŜy wnieść w całości, za cały okres objęty 
zabezpieczeniem najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem!).    

Jeśli zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, nie znajdzie się na wskazanym rachunku do wyznaczonego dnia 
podpisania umowy – zamawiający uzna, iŜ zabezpieczenie nie zostało wniesione.   

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niŜ pienięŜna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili podpisania. 

 

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.   
Wzór umowy zawiera postanowienia odnośnie moŜliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 
oraz określa warunki takiej zmiany (art.144 uPzp). 
 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje prawo wniesienia protestu – zgodnie z 
przepisami art.180- 183 Pzp.  
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W postępowaniu o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty. 
 
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
2. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiące jej 
integralną część są: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Przetargowej, 

Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 uPZP,  

Załącznik nr 3 – doświadczenie zawodowe  

Załącznik nr 4 – potencjał kadrowy, 

Załącznik nr 5 – wzór umowy, 

Załącznik nr 6 - przedmiar robót, 

Załącznik nr 7 – specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych  

Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa. 
 

 

Przewodniczący komisji przetargowej: ……………………………………….. 

 

Sekretarz komisji przetargowej:………………………………………………… 

 

Członek komisji przetargowej: …………………………………………………. 

 

Członek komisji przetargowej: ………………………………………………….. 

 

Członek komisji przetargowej: ………………………………………………….. 

 
       
 
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 


