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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 

16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  

a Wykonawcą 

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

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

19. Wymagania dotyczące wymagania 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 
 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej 
zwanej „Ustawą" lub uPzp  -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz następujące z późniejszymi zmianami,  
a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 
których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 
2009 r. Nr 224 poz. 1795). 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zgodna z Upup: 
1) SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera komplet dokumentów przygotowanych 
przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złoŜenia oferty na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

2) Umowa - naleŜy przez to rozumieć Umowę (zwaną równieŜ zamiennie Kontraktem) na wykonawstwo robót w ramach 
zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) Konsorcjum - naleŜy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby 
zwane są dalej "Partnerami") i naleŜy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego w rozumieniu przepisów uPzp.;  

4) Lider -  oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie 
zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac  
i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego 
we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upowaŜniony do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
partnerów, razem i kaŜdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz 
wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w 
Kontrakcie,  

5) Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

2.1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania „Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu: 
„Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011” ul. Krótka 1”: 
2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz materiałów budowlanych. 
2.3. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
− 44140000-3 Produkty związane z materiałami budowlanymi, 
− 44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi, 
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− 44192000-2 inne róŜne materiały budowlane, 
− 44220000-8 Stolarka budowlana, 
− 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby, 
− 44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne, 
− 44411000-4 Wyroby sanitarne, 
− 44420000-0 Wyroby stosowane w budownictwie, 
− 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej. 
 

2.4. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
 

 

3. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 

Nie dotyczy. 
 
 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
     

Od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2011 r.  
 

 

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH    
    WARUNKÓW 
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki dotyczące: 
-   posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności, 
-   posiadania wiedzy i doświadczenia, 

       -   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
       -   sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
        2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. 
6.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków jest następujący:   
 

1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;   
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
 wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  
 oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 

2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
 wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  
 oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
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3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
    wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie       
    oświadczenia załączonego do oferty  /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
 

4) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
     Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest     
     wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie      
     oświadczenia załączonego do oferty  /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
 

5)  Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe: 

     Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
     wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  
     oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 

 

6) Ponadto, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są 
zobowiązani złoŜyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp.  

 
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w formułą  „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 
 

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    
    BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu następujące 
oświadczenia i/lub dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 3 do SIWZ/,  
b) aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 uPzp 
(dla osób fizycznych zał. nr 4 do SIWZ), 

c) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, 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/,  

d) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 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/,  
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2. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  
− dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

 

3. Pozostałe wymagane dokumenty:  
a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów rejestrowych. 
4.  Wykonawca polegać będzie na zasobach innego podmiotu:  
    

JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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. Ww zobowiązanie moŜe 
być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.  

 Zobowiązanie o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno 
wyraŜać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a takŜe inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego 
zasobu. 

 W przypadku zasobów nierozerwalnie związanych z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwych do samodzielnego 
obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument musi 
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. PowyŜsze uczestnictwo,  
w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać 
wykazane przez wykonawcę, bowiem nie moŜna przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy i doświadczenia 
bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym bowiem wypadku 
zamawiający będzie uprawniony do uznania, Ŝe wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu, przedkładający 
samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu bez wskazania uczestnictwa tego 
podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania odpowiednim zasobem. 

 

5.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) naleŜy spełnić 
      następujące warunki: 
a) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
b) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie),  

o którym mowa powyŜej,   
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 1 ppkt a) składa kaŜdy z Wykonawców 

oddzielnie,  
d) Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno 

równieŜ wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna takŜe 
identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak równieŜ wskazywać 
ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika. 
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e) dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę 
– pełnomocnika,  

f) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu 
określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.  

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu 
stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:  
1) określenie celu gospodarczego,  
2) określenie który z podmiotów jest upowaŜniony do występowania w imieniu pozostałych podczas realizacji 
niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,  
3) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
rękojmię,  
4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  
5) zapisy wykluczające moŜliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników.  

 

            Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z 
zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez kaŜdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika. 

 

 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.  
 WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność 
przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem.  
W przypadku gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 
zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  
 Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczeniu nie później niŜ na dzień składania ofert. 
 
 

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. 
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2. Oświadczenia, 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 od poniedziałku do piątku w godzinach w  godz. od  8:00 do 15:00.  
4. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.  

5. 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 

6. 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. 

7. 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  
 

 

Osoba upowaŜniona do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej: Aneta Sztojko-Chałupczyńska – 
Urząd Miejski w Byczynie, pokój nr 27, tel. 077 413 41 50, wew. 30. 
Odnośnie przedmiotu zamówienia P. Stanisław Biliński – Urząd Miejski  w Byczynie, pokój nr 27, tel. 0774134150, wew. 28. 
Godziny urzędowania:  pn-pt. w godz. 730 – 1500 

 
 

11.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

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 
 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1. Wymagania podstawowe. 
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta musi obejmować 

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

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
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Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych 
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

4. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 
oferty lub przepisów prawa. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) lub przepisów prawa, to do oferty naleŜy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez 
osoby do tego upowaŜnione.  

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do 
oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.  

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie czytelnego zapisu 
o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.   
8. Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie, iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę               

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakŜe Wykonawca nie moŜe               
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona na            
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1. 

13.2. Forma oferty. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 

oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących     

następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.  
3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.  
4. Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  
5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby 

jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane.  

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli 
wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez  osobę 
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez     
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących     
załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych 
stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŜeli do 
reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

8. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

13.3. Zawartość oferty. 
1.     Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
    ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa, 

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ, 
e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 
f) aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania  

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 
ustawy dla osób fizycznych na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do SIWZ,  

g) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające,  
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/,  

h) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 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/,  

i) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. 
1.  Zalecane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących  
         w skład oferty. 
 
 
 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

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

 

 „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH” 
 

Nie otwierać przed 24.11.2011 r. przed godziną 09.15 
 

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2011 r. o godz. 09.00 
 

Termin określony powyŜej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  24.11.2011 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - pok. nr 20.  
           Otwarcie ofert jest jawne. 

Skuteczność zmian lub wycofanie złoŜonej oferty.  
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty są 
skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  
Zmiana złoŜonej oferty.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". 
W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr....”.  
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Wycofanie złoŜonej oferty.  
Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na 
piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena ofert musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena wskazana w formularzu ofertowym musi zawierać sumę wszystkich cen jednostkowych wynikających z załącznika 

nr 5 do SIWZ – wykaz materiałów budowlanych. 
3. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT.  
4. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia, ewentualne obciąŜenia związane  

z realizacją zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez oferenta. 
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 
 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą 
w PLN. 
 
 
 

 

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

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:  
-   zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;  

       -   nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

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 badanej 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. 
      

3. W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty. 
4. 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 
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istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wg zasad określonych w art. 87 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

5. O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
6. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy 
złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, zawierające 
błędy , lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) uPzp. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji 
nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) uPzp, niezaleŜnie od innych 
skutków przewidzianych prawem.  

8. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie 
Wykonawca zawarł w swej ofercie z uwzględnieniem uzupełnień z art. 26 ust. 3 i 4 uPzp.  

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego 
postępowania. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do 
treści art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców którzy zostali wykluczeni  
z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą.  

10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 uPzp. Informacje o ofertach odrzuconych 
Zamawiający przekaŜe wszystkim Wykonawcom którzy złoŜyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt 2) uPzp.  

11. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 
uPzp. oraz będzie mógł uniewaŜnić postępowanie w przypadku określonym w art. 93 ust. 1 a uPzp.  

 
 

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

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających  
z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.  

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.  
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 
− nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i 

adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

− uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,  
− uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:  
− zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
− zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl. 
5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie  

wszystkich wykonawców, którzy:  
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− ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,  
− złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał 

się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.  

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
− w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono przesłane 

faksem lub drogą elektroniczną, lub  
− w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono przesłane 

pisemnie,  
− w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono 

Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.  
9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 

zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania. 

 
 

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

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 
 

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 8 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 
 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu 
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 
JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
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2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

 

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 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 4 – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp,  

Załącznik nr 5 – wykaz materiałów budowlanych /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/, 

Załącznik nr 6 – wzór umowy, 

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne w kaŜdym miejscu, gdzie SIWZ oraz załączniki zawierają odniesienia 
do konkretnej marki, źródła, szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które 
mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


