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Znak sprawy: BGK.271.2.2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(cyt. dalej jako siwz)

W POST POWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PN. „BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

W WIELKIEJ WSI”

Zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,

poz. 907 z pó n. zm.)

Nazwa Zamawiaj cego: GMINA W CHOCK
Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
godziny pracy urz du: poniedzia ek – pi tek 745 - 1545

telefon: 041 273-61-30
faks: 041 273-61-59

Wszelk  korespondencj  zwi zan  z niniejszym post powaniem nale y adresowa :

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy W chock

chock, dnia 17.02.2014 r.
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Informacje ogólne:

1. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
2. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zamówie  uzupe niaj cych.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
5. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci porozumiewania si  droga elektroniczn .
6. Rozliczenia miedzy Zamawiaj cym a Wykonawc  b  prowadzone w PLN. Zamawiaj cy

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów w post powaniu z zastrze eniem art. 93 ust. 4

ustawy pzp.
9. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania zmian umowy na warunkach okre lonych we

wzorze umowy stanowi cym za cznik Nr 11 do SIWZ.

Rozdzia  I. Nazwa oraz adres Zamawiaj cego
Nazwa: Gmina W chock
Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
Adres strony internetowej: gmina.wachock.sisco.info

Rozdzia  II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Post powanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw  pzp” oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Rozdzia  III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotniczej
Stra y Po arnej i Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z
drogi gminnej, zlokalizowanego Wielkiej Wsi na terenie dzia ek o nr ewid. 1320/41, 1320/42,
1320/13

Projektowany obiekt - budynek parterowy bez podpiwniczenia o nast puj cych
parametrach technicznych:
- powierzchnia zabudowy: 440,30 m2

- powierzchnia ca kowita: 470,92 m2

- powierzchnia u ytkowa: 361,11 m2

- kubatura: 2187,1 m3

- wymiary: wysoko  / d ugo  / szeroko  - 6,12 m / 35,37 m / 19,9 m.

Przyj te rozwi zania materia owo-konstrukcyjne.
1. Fundamenty - awy i stopy elbetowe z betonu wirowego B-20 zbrojone stal  A-III i A-I
2. ciany fundamentowe z bloczków betonowych szer. 24cm na zapraw  cementow
3. ciany nadziemia z bloczków gazobetonowych szer. 24cm na zapraw  cem. wapienn
4. cianki dzia owe z bloczków gazobetonowych szer. 8/12cm na zapraw  cem. wapienn
5. Nadpro a - prefabrykowane nadpro a typu L19
6. Belki, rdzenie, wie ce - elbetowe z betonu wirowego B-20 zbrojone stal  A-III i A-I.
7. Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wi zarów drewnianych.
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Rozwi zania elementów wyko czenia wewn trznego.
1. Pod ogi i posadzki z p ytek gres, wyk adzina rulonowa linoleum i jastrychowa
2. Tynki wewn trzne - cienkowarstwowe gipsowe
3. Sufity podwieszane p yty karton. gipsowe gr.12,5 mm na rusztach systemowych
4. ciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni - p ytki ceramiczne do 2 m
5. Malatura cian i sufitów – farby emulsyjnymi w kolorach bia ych i pastelowych
6. Drzwi wewn trzne p ycinowe i metalowe
7. Parapety wewn trzne z PCV wielokomorowego
8. Izolacja termiczna dachu - we na mineralna gr. 20cm
9. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, akustyczne wg przekrojów

Rozwi zania elementów wyko czenia zewn trznego.
1. Izolacja termiczna cian zewn trznych
- ciany podziemia i cokó  - polistyren ekstrudowany gr. 12cm w systemie BSO.
- ciany nadziemia - styropian samogasn cy EPS 70-040 gr. 12cm w systemie BSO.
2. Tynki zewn trzne.
- cz  coko owa - tynku mozaikowy
- pozosta e ciany - wyprawa z tynku akrylowego GR 2mm barwionego w masie
3. Stolarka okienna - PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2
4. Drzwi zewn trzne PCW, wrota gara owe segmentowe, metalowe
5. Pokrycie dachu - blachodachówka z blachy stalowej lakierowanej gr.0,5mm.
6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,5mm.
7. Parapety zewn trzne z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,70mm.

Obiekt b dzie wyposa ony w instalacje wewn trzne: wewn trzn  instalacja wod. kan.,
c.o. i gazow  oraz elektroenergetyczn  n.n. oraz instalacje zewn trzne: - przy cze
wodoci gowe, przy cze kanalizacji sanitarnej, przy cze wewn trzne instalacji gazu ziemnego
oraz wewn trzn  lini  zasilaj  n.n., zgodnie z opracowaniami bran owymi.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje si :
1. Ogrodzenie a urowe – panele kratowe z siatki stalowej zgrzewanej z pr tów gr. 5 mm, oczka
50 x 200 mm; s upki stalowe kszta towniki stalowe 60 x 40 mm, rozstaw co 2,5 m, wym. 285,0
x 1,8 m; brama wjazdowa wym. 9,0 x 1,8 m oraz furtka wym. 1,2 x 1,8 m z kszta towników
stalowych 25 x 25 mm, wszystkie elementy ocynkowane, powlekane poliestrem
2. Utwardzone ci gi piesze, pieszo-jezdne oraz plac manewrowy wykonane z kostki betonowej
gr. 8cm na pod u stabilizowanym, w tym miejsca postojowe dla pojazdów w  ilo ci 12 szt,
dodatkowo wydzielono jedno miejsce dla pojazdu osoby niepe nosprawnej;
3. Zjazd z drogi gminnej dz. nr 1320/13 z kostki betonowej gr.8 cm;
4. Utwardzone miejsce na szczelne pojemniki do sk adowania odpadów sta ych wykonane z
kostki betonowej gr. 6cm na pod u stabilizowanym
5. Ziele  w tym nasadzenia niskie i rednie oraz powierzchnie trawiaste

Bilans terenu dla powierzchni obj tej opracowaniem:
Projektowana powierzchnia zabudowy: 440,30 m2
Projektowana powierzchnia utwardze : 1461,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 4129,70 m2

Szczegó owy zakres prac do wykonania okre lony jest w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.
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W zakres zamówienia wchodzi tak e opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, któr  nale y dostarczy  Zamawiaj cemu wraz ze zg oszeniem odbioru
ko cowego robót.

Zasilanie placu budowy w energi  elektryczn  i wod , Wykonawca zobowi zany b dzie
wykona  na w asny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Uwaga!

Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych wskazywa yby w odniesieniu do niektórych materia ów lub
urz dze  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiaj cy, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza oferowanie materia ów lub urz dze
równowa nych. Materia y lub urz dzenia pochodz ce od konkretnych producentów
okre laj  minimalne parametry jako ciowe i cechy u ytkowe, jakim musz
odpowiada  materia y lub urz dzenia oferowane przez Wykonawc , aby zosta y
spe nione wymagania stawiane przez zamawiaj cego. Materia y lub urz dzenia
pochodz ce od konkretnych producentów stanowi  wy cznie wzorzec jako ciowy
przedmiotu zamówienia. Pod poj ciem „minimalne parametry jako ciowe i cechy

ytkowe” Zamawiaj cy rozumie wymagania dotycz ce materia ów lub urz dze
zawarte w ogólnie dost pnych ród ach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przyk adowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwa  Zamawiaj cego w stosunku do okre lonego
rozwi zania. Pos ugiwanie si  nazwami producentów/produktów ma wy cznie
charakter przyk adowy. Zamawiaj cy, wskazuj c oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocze nie produkty równowa ne o parametrach jako ciowych i
cechach u ytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,
uznaj c tym samym ka dy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Zamawiaj cy wymaga z enia stosownych dokumentów,
uwiarygodniaj cych te materia y lub urz dzenia wg wzoru okre lonego w
za czniku Nr 10 do SIWZ

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wyst pienia do autora dokumentacji
projektowej o opini  na temat oferowanych materia ów lub urz dze . Opinia ta
stanowi  b dzie podstaw  do podj cia przez Zamawiaj cego decyzji o przyj ciu
materia ów lub urz dze  równowa nych albo odrzuceniu oferty z powodu braku
równowa no ci.
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Rozdzia  IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2014 r.

Rozdzia  V. Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania oceny spe niania
tych warunków
O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:
1. Spe niaj  warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy pzp,
dotycz ce:

1.1 Posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy nie precyzuje wymaga  w tym zakresie. Ocena spe niania tego warunku
zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia  - wg wzoru stanowi cego Za . Nr 2 do SIWZ.

1.2 Posiadania wiedzy i do wiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna e Wykonawca spe ni  niniejszy warunek je li wyka e, e w okresie
ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia
dzia alno ci jest krótszy, w tym okresie wykona  (zako czy ) w sposób nale yty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czy , co najmniej dwie roboty budowlane, z
których ka da by a o warto ci co najmniej 1.500.000,00 z  brutto, polegaj ce na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku u yteczno ci publicznej (w rozumieniu
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie). Spe nienie tego
warunku Zamawiaj cy ocenia  b dzie na podstawie za czonego do oferty wykazu robót
sporz dzonego wg wzoru stanowi cego Za . Nr 4 do SIWZ i za czonych dowodów
dotycz cych najwa niejszych robót okre laj cych czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawid owo uko czone. Warto ci podane w dokumentach
potwierdzaj cych spe nienie powy szego warunku w walutach innych ni  PLN, Wykonawca
przeliczy wg redniego kursu NBP na dzie  zako czenia wykonania robót (data spisania
protoko u odbioru lub inny równowa ny dokument).

1.3. Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe ni  niniejszy warunek je eli wyka e e dysponuje

 b dzie dysponowa  nast puj cymi osobami, które b  uczestniczy  w wykonywaniu
zamówienia:
- co najmniej jedn  osob  posiadaj  uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ogranicze  w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej jedn  osob  posiadaj  uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych
- co najmniej jedna osob  posiadaj  uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
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- co najmniej jedn  osob  posiadaj  uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno ci drogowej.
Spe nienie tego warunku oceniane b dzie na podstawie za czonego do oferty wykazu osób
oraz o wiadczenia Wykonawcy e osoby które b  uczestniczy  w wykonywaniu
zamówienia posiadaj  wymagane uprawnienia, sporz dzonych wg wzorów stanowi cych
za czniki Nr 5 i Nr 6 do SIWZ.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
 Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony je eli Wykonawca wyka e, e posiada rodki
finansowe lub zdolno  kredytow  na kwot  min. 1.500.000,00 z  (s ownie: jeden milion
pi set tysi cy z otych).
Je eli dokument potwierdzaj cy spe nienie niniejszego warunku b dzie okre la  warto  w
walucie obcej, to Zamawiaj cy przeliczy t  warto  na PLN wg redniego kursu NBP na
dzie , którego okre lona warto  si  odnosi.

2. Spe niaj  warunek udzia u w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczeniu z
post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ciach o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku oferty sk adanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ww.
warunek musi spe nia  ka dy z Wykonawców.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, oraz w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z
postepowania w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp musi z
okre lone w rozdziale VI SIWZ o wiadczenia i dokumenty.

4. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj cego i
podanych w SIWZ) do czonych do oferty, wg formu y „spe nia”/„nie spe nia”.
Z tre ci za czonych dokumentów i o wiadcze  musi wynika  jednoznacznie, e Wykonawca
spe nia wy ej wymienione warunki.

5, Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i

dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci
przedstawiaj c  w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów ( w formie orygina u b
kopii po wiadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp, Wykonawca wraz z ofert  sk ada list  podmiotów
nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo
informacj  o tym,  e nie nale y do grupy kapita owej.

7. W razie konieczno ci, szczególnie gdy wykaz lub dowody budz  w tpliwo ci Zamawiaj cego
lub gdy z po wiadczenia albo innego dokumentu wynika, e zamówienie nie zosta o wykonane
lub zosta o wykonane nienale ycie, Zamawiaj cy mo e zwróci  si  bezpo rednio do
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ciwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane by y lub mia y zosta  wykonane, o
przed enie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpo rednio Zamawiaj cemu.

8. Zamawiaj cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawców, którzy w okre lonym
terminie nie z yli o wiadcze  i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u
w post powaniu lub nie z yli pe nomocnictw, lub którzy z yli dokumenty zawieraj ce

dy, do ich z enia w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich z enia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one
na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez
Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez oferowane dostawy,
us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w
dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert. Zamawiaj cy mo e wezwa  Wykonawców w
okre lonym przez siebie terminie do z enia wyja nie , w przypadku zaistnienia w tpliwo ci
co do tre ci z onych dokumentów i o wiadcze .

9. Je eli Wykonawca nie wyka e spe niania warunków udzia u w post powaniu z zastrze eniem
art. 26 ust. 3 ustawy pzp, to Zamawiaj cy wykluczy Wykonawc  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.
4 ustawy pzp.

Rozdzia  VI. Wykaz o wiadcze  lub dokumentów, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu
potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu
1. Wykonawca sk ada wraz z ofert  (wzór stanowi za . nr 1 do SIWZ):
1.1. wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, okre lonych w art. 22

ust. 1 ustawy pzp. (Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 2 do SIWZ).
1.2. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

(Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 3 do SIWZ ).
1.3. Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy pzp, wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert.

1.4. Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej
ni  3 miesi ce przez up ywem terminu sk adania ofert.

1.5. Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z
op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej
ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.

1.6. Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8 ustawy pzp, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.

1.7. Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawion nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert.
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1.8. Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 10-11 ustawy pzp, wystawion nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.

1.9. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonywania oraz z
za czeniem dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te
zosta y wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone (wzór wykazu stanowi za .  nr  4 do
SIWZ).
1.9.1. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.9. s :

a) po wiadczenia,
b) inne dokumenty - je eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska  po wiadczenia, o którym mowa w pkt. a).

1.9.2. W przypadku, gdy Zamawiaj cy (Gmina W chock) jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.9., zosta y
wcze niej wykonane, wykonawca nie ma obowi zku przedk adania dowodów, o
których mowa w pkt. 1.9.1.

1.10. Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci
odpowiedzialnych za wykonanie lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb dnych do wykonania
zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi za . nr 5 do SIWZ)

1.11. wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia,
posiadaj  wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich
uprawnie  (wzór o wiadczenia stanowi za . Nr 6 do SIWZ).

1.12. Informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj
wysoko  posiadanych rodków finansowych lub zdolno  kredytow  Wykonawcy,
wystawion nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.

1.13. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i do wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru
prawnego cz cych go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami
niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu
pisemne zobowi zanie tych podmiotów (w formie orygina u lub kopii po wiadczonej
notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia (wzór zobowi zania stanowi za . nr 8 do SIWZ).

1.14. Je eli Wykonawca wykazuj c spe nianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy pzp (sytuacji ekonomicznej i finansowej), polega na zasobach (zdolno ciach
finansowych) innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
przedk ada informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej
dotycz  podmiotu, z którego zdolno ci finansowej korzysta, potwierdzaj  wysoko
posiadanych przez ten podmiot rodków finansowych lub jego zdolno  kredytow ,
wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.

1.15. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp, Wykonawca, wraz z ofert  sk ada list  podmiotów
nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
albo informacj  o tym, e nie nale y do grupy kapita owej. (Wzór  stanowi za . nr 9 do
SIWZ ).
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2. Forma dokumentów sk adanych przez Wykonawc  wraz z ofert :
2.1. O wiadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1., 1.2.,1.11., 1.13. i 1.15. nale y

przedstawi  w formie orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie.
2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.3. – 1.10., 1.12. nale y przedstawi  w formie

orygina u lub kopii po wiadczonej przez Wykonawc  za zgodno  z orygina em.
2.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach okre lonych w
art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów s  po wiadczane za zgodno  orygina em odpowiednio przez Wykonawc
lub te podmioty.

2.4. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu b dzie
nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci.

2.5. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski,
po wiadczonym przez Wykonawc .

3. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, sk ada dokumenty zgodnie z § 4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2013 r., poz.
231):

3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.3. - 1.5. i 1.7., sk ada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ce odpowiednio, e:
3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci;
3.1.2.nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i

zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu;
3.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zmówienie.

3.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.6. i 1.8., sk ada za wiadczenie w ciwego
organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

3.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1.1. i 3.1.3. oraz w ppkt 3.2., powinny by
wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.2., powinien by  wystawiony nie wcze niej ni 3
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.

3.4. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w ppkt 3.1. - 3.2.,
zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si  tak e osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z one przed w ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 3.3. stosuje si  odpowiednio.

4. Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, maj  miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich
za wiadczenie w ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotycz ce niekaralno ci tych osób z zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11
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ustawy, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, z
tym e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si  takich
za wiadcze  – zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

5. W razie konieczno ci, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o którym mowa w pkt. 1.9. oraz w
pkt. 1.9.1., budz  w tpliwo ci Zamawiaj cego lub gdy z po wiadczenia albo innego
dokumentu wynika, e zamówienie nie zosta o wykonane lub zosta o wykonane nienale ycie,
Zamawiaj cy mo e zwróci  si  bezpo rednio do w ciwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane by y lub mia y zosta  wykonane, o przed enie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpo rednio Zamawiaj cemu.

6. W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez wykonawc  maj cego
siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy
mo e zwróci  si  do w ciwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu.

7. W post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszcz tych w okresie 12 miesi cy
od dnia wej cia w ycie rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form w
jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), Wykonawca, w miejsce
po wiadcze , o których mowa w pkt. 1.9.1. mo e przed  dokumenty potwierdzaj ce
nale yte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich
prawid owe uko czenie, okre lone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich da
zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U.
Nr 226, poz. 1817).

8. Wykaz pozosta ych dokumentów wymaganych przez Zamawiaj cego do
przeprowadzenia postepowania:

     8.1. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawc  i sporz dzony zgodnie z zapisami
SIWZ.

     8.2. Dowód wniesienia wadium, tj. orygina  dokumentu w przypadku wadium w formie
niepieni nej, orygina  lub kserokopia po wiadczona za zgodno  z orygina em
dokumentu potwierdzaj cego dokonania przelewu w przypadku wniesienia wadium w
formie pieni nej.

    8.3.Wykaz cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy do Wykonania
Podwykonawcom (wzór wykazu stanowi za . nr 7 do SIWZ).

    8.4. Pe nomocnictwo, gdy Wykonawc  reprezentuje pe nomocnik lub gdy Wykonawcy
wspólnie ubiegaj  si  o udzielenie zamówienia (orygina  lub kopia po wiadczona
notarialnie).

    8.5. Je eli Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26
ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia,
Zamawiaj cy da od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ppkt 1.2.-1.8.
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Rozdzia  VII. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie:

1) ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi zania;

2) musz  ustanowi  Pe nomocnika Wykonawców wyst puj cych wspólnie, do
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje
si , e pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pe nomocnictwo do po wiadczenia
„za zgodno  z orygina em” wszystkich kopii dokumentów;

3) pe nomocnictwo musi jednocze nie wynika  z umowy lub z innej czynno ci prawnej,
mie  form  pisemn , fakt ustanowienia Pe nomocnika musi wynika  z za czonych do
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona b dzie z Pe nomocnikiem;

4) orygina  pe nomocnictwa lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” przez
notariusza powinien by  za czony do oferty i zawiera  w szczególno ci wskazanie:
a)  post powania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b)  wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  o wspólne udzielenie zamówienia

wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby;
c)  ustanowionego Pe nomocnika oraz zakres jego umocowania;

5) dokument pe nomocnictwa musi by  podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegaj cych si  o wspólne udzielenie zamówienia, podpisy musz  by  z one przez
osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli (wymienione we w ciwym rejestrze);

6) przed  zawarciem  umowy  o  niniejsze  zamówienie  publiczne,  je eli  oferta  konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy za da przedstawienia umowy
reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców.

2. Oferta wspólna, sk adana przez dwóch lub wi cej Wykonawców powinna spe nia
nast puj ce wymagania:
1) musi by  zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposób sk adania o wiadcze  i dokumentów w przypadku sk adania oferty wspólnej:

a) wiadczenia, formularze, dokumenty sporz dzone na za czonych do SIWZ wzorach,
sk ada i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pe nomocnik, wpisuj c
w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców sk adaj cych ofert  wspóln , z zastrze eniem lit. b,

b) wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp
Za cznik Nr 3 do SIWZ oraz Za cznik Nr 9 do SIWZ- sk ada indywidualnie ka dy z
cz onków konsorcjum,

c) dokumenty, takie jak: odpis z w ciwego rejestru, aktualne za wiadczenia z Urz du
Skarbowego i ZUS, aktualne informacje z KRK - sk adane s  w odniesieniu do
ka dego z cz onków konsorcjum.

Rozdzia  VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami
oraz przekazywania o wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si  w Wykonawcami
1. W przedmiotowym post powaniu, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy pzp, strony post powania

(Zamawiaj cy i Wykonawcy), o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazuj  faksem lub pisemnie lub drog  elektroniczn :
- pisemnie na adres:

Gmina W chock
  ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
- faksem na numer: (41) 27-36-159
- e-mail: sekretariat@wachock.pl

mailto:sekretariat@wachock.pl
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Forma pisemna zastrze ona jest do z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze  i
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w postepowaniu oraz
pe nomocnictwa.
Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawcy przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub droga elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawcy, którzy do dnia sk adania ofert nie z yli wymaganych przez Zamawiaj cego
wiadcze  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli

pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 zawieraj ce b dy, lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa i
zostan  wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do ich z enia powinni, przes /z
w formie pisemnej ww. o wiadczenia, dokumenty w oryginale lub kopii po wiadczonej za
zgodno  z orygina em przez osob /osoby uprawnion /uprawnione do reprezentowania
wykonawcy lub pe nomocnictwa w oryginale wystawione przez osob /osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie po wiadczonym, w terminie i do
miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie obowi zuje forma
przekazania faksem lub drog  elektroniczn .

3. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z wnioskiem o wyja nienie tre ci SIWZ.
Zamawiaj cy jest zobowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni
przed up ywem terminu sk adania ofert pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ
wp ynie do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa
wyznaczonego terminu sk adania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ
wp ynie po up ywie terminu sk adania wniosku lub dotyczy udzielonych wyja nie  Zamawiaj cy
mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania. Tre  zapyta  wraz z
wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania
ród a zapytania, oraz zamie ci je na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed up ywem terminu
sk adania ofert, zmieni  tre  SIWZ. Dokonan  zmian  Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, oraz zamie ci j  na stronie internetowej
gmina.wachock.sisco.info. Je eli zmiana tre ci SIWZ b dzie prowadzi  do zmiany tre ci
og oszenia o zamówieniu, Zamawiaj cy zamie ci w Biuletynie Zamówie  Publicznych
og oszenie o zmianie og oszenia. Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert je eli w wyniku
zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu niezb dny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przed eniu terminu sk adania ofert
Zamawiaj cy poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekaza  SIWZ, oraz zamie ci te
informacje na stronie gmina.wachock.sisco.info.

5. Do porozumiewania si  z Wykonawc  w sprawach zwi zanych z post powaniem upowa nieni s :
Jacek Lankof  - tel. (41) 273-61-34,
Lidia Banaszczyk  - tel. (41) 273-61-32.

Rozdzia  IX. Wymagania dotycz ce wadium
1. Zamawiaj cy da wniesienia wadium w kwocie 30.000 ,00 z  (s ownie: trzydzie ci tysi cy

otych).
2. Wadium nale y wnie  w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieni dzu,
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo –

kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z pó n. zm.).
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3. Z tre ci gwarancji (por czenia) musi wynika  nieodwo alne, bezwarunkowe zobowi zanie
gwaranta (por czyciela) do wyp aty Zamawiaj cemu pe nej kwoty wadium, w
okoliczno ciach okre lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych (t.j.
Dz. U z 2013 r., poz. 907 z pó n. zm.), na ka de pisemne danie zg oszone przez
Zamawiaj cego, w terminie zwi zania ofert . Gwarancja (por czenie) nie powinna zawiera
zastrze enia gwaranta (por czyciela), e pisemne danie zap aty musi by  przedstawione za
po rednictwem banku prowadz cego rachunek Zamawiaj cego w celu potwierdzenia, e
podpisy z one na pisemnym daniu nale  do osób uprawnionych do zaci gania
zobowi za  maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego.

4. Wykonawca zobowi zany jest wnie  wadium przed up ywem terminu sk adania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, Wykonawca wp aca wadium przelewem na

rachunek bankowy Zamawiaj cego w Banku Spó dzielczy w W chocku Nr rachunku:
85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytu em: „Wadium – Przetarg nieograniczony „Budowa
budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

6. O uznaniu przez Zamawiaj cego, e wadium w pieni dzu wniesiona w wymaganym
terminie, decyduje data i godzina wp ywu rodków na rachunek Zamawiaj cego.

7. Do oferty nale y do czy  dowód wniesienia wadium.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, Wykonawca winien za czy  do Oferty

orygina  lub kserokopi  potwierdzon  „za zgodno  z orygina em” dokumentu
potwierdzaj cego dokonanie przelewu na rachunek bankowy Zamawiaj cego. W przypadku
wniesienia wadium w formie innej ni  pieni dz - orygina  dokumentu potwierdzaj cego
wniesienie wadium nale y zamie ci  w osobnej kopercie – opisanej „Wadium” do czonej
do oferty, a kopi  dokumentu potwierdzon  „za zgodno  z orygina em” z czy  z ofert .

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób inny ni  okre lony w SIWZ
spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Zwrot wadium nast pi zgodnie z art. 46 ustawy pzp.
11. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie z  dokumentów lub o wiadcze ,
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to
z przyczyn nie le cych po jego stronie.

12. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta
zosta a wybrana:
1) odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

okre lonych w ofercie;
2)  nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn

le cych po stronie Wykonawcy.

Rozdzia  X. Termin zwi zania ofert
1. Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz

z up ywem terminu sk adania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin

zwi zania ofert , z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na
przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni.

3. Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w punkcie  powy ej nie powoduje utraty wadium.
4. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem
nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu



___________________________________________________________________________________________
„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”                                                                                              14

zwi zania ofert  dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek
wniesienia nowego wadium lub jego przed enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdzia  XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1.  Opakowanie i adresowanie oferty
Ofert  nale y umie ci  w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca: Pe na nazwa i dok adny adres Wykonawcy (dopuszcza si  czytelny odcisk piecz ci)

lub adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym.
Adresat: Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

Oferta na „Budow  budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”
NIE OTWIERA  przed terminem otwarcia ofert tj. 11.03.2014 r. godz. 1015

2. Podpisy
Oferta sporz dzona zgodnie z wzorem stanowi cym Za cznik nr 4 do SIWZ oraz o wiadczenia
musz  by  podpisane przez:

osob /osoby uprawnione lub upowa nione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaci gania zobowi za  w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty,
w przypadku sk adania wspólnej oferty przez dwóch lub wi cej Wykonawców zgodnie
z zapisami Rozdz. VII pkt 2 SIWZ.

Upowa nienie do podpisania oferty, o wiadcze  i innych dokumentów powinno by  do czone
do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za czonych przez Wykonawc  (np. odpis
z w ciwego rejestru).
3. Forma dokumentów i o wiadcze
Dokumenty i o wiadczenia do czone do oferty zostan  z one w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .
Wszystkie strony kopii dokumentów musz  by  opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNO
Z ORYGINA EM” i podpisane przez osob /osoby uprawnione, (podpis z  imienn  piecz ci
lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z piecz ci  firmy), a przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s
po wiadczane za zgodno  z orygina em odpowiednio przez Wykonawc  lub te podmioty.
Dokumenty lub o wiadczenia sporz dzone w j zykach obcych nale y sk ada  wraz

umaczeniami na j zyk polski, po wiadczonymi przez Wykonawc  lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4. Tajemnica przedsi biorstwa
Oferta jest jawna, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

je eli oferta Wykonawcy b dzie zawiera a informacje obj te tajemnic  jego
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pó n. zm.),
musz  by  oznaczone klauzul  „NIE  UDOST PNIA  –  Informacje  stanowi  tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i powinny by  odr bn  cz ci  nie z czon  z ofert  w sposób trwa y.
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie b  uwa ane za ogólnie
dost pne i mog  by  udost pnione pozosta ym Wykonawcom razem z protoko em
post powania.
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zastrze enie informacji, danych, dokumentów lub o wiadcze  nie stanowi cych tajemnicy
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.

5.  Informacje pozosta e
Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  przygotowan  wed ug wymaga  okre lonych
w niniejszej SIWZ,
Oferta musi by  sporz dzona:
a) w j zyku polskim,
b) w formie pisemnej,
c) wyra nym pismem drukowanym, maszynowym lub inn  trwa  i czyteln  technik .

6.  Zaleca si , aby:
ewentualne poprawki i skre lenia lub zmiany w tek cie oferty (i w za cznikach do oferty)
by y parafowane przez osob  uprawnion , upowa nion  do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadaj  Pe nomocnictwo,
ka da zapisana strona oferty (wraz z za cznikami do oferty) by a parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
kartki oferty by y spi te (z zastrze eniem, e cz  stanowi ca tajemnic  przedsi biorstwa
stanowi odr bn  cz  oferty),
oferta zosta a sporz dzona na formularzu (wzorze) stanowi cym Za cznik Nr 1 do SIWZ -
niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiaj cego nie spowoduje odrzucenia
oferty, jednak Wykonawca musi zawrze  w swojej ofercie wszystkie informacje wymagane
przez Zamawiaj cego wg wzoru stanowi cego Za cznik Nr 1 do SIWZ,

7. Zmiana / wycofanie oferty
zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni
lub wycofa  ofert ,
o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nale y pisemnie powiadomi
Zamawiaj cego, przed up ywem terminu,
pismo nale y z  zgodnie z opisem podanym w rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczaj c odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi by  za czony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisuj cej informacj  do reprezentowania Wykonawcy.

8.  Zwrot oferty
Zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z ona po terminie sk adania ofert.

Rozdzia  XII. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert
1. Ofert  nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego: Urz d Miasta i Gminy w W chocku,

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, w sekretariacie urz du - pokój nr 10, nie pó niej
ni  do dnia 11.03.2014 r. do godz. 1000.

2. ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie , godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert, w obecno ci Wykonawców, którzy zechc  przyby , nast pi w dniu

11.03.2014 r. o godz. 1015,  w  siedzibie  Zamawiaj cego:  Urz d  Miasta  i  Gminy
w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, w pokoju nr 10.

4. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwieraj c oferty Zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
yli oferty a tak e informacje dotycz ce cen.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje si  niezw ocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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7. UWAGA – za termin z enia oferty przyjmuje si  dat  i godzin  wp ywu oferty
do siedziby Zamawiaj cego, a nie dat  i godzin  jej wys ania przez Wykonawc
(np. przesy  pocztow  lub kuriersk ).

Rozdzia  XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena musi zosta  podana w PLN. Wykonawca poda w formularzu ofertowym (stanowi cym

za . Nr 1 do SIWZ) cen  brutto ca ci przedmiotu zamówienia oraz czynniki cenotwórcze
zastosowane w kosztorysie ofertowym.

2. Cena ca kowita brutto podana w ofercie dla przedmiotu zamówienia powinna zawiera
wszystkie koszty niezb dne dla wykonania zamówienia wynikaj ce zarówno z dokumentacji
projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowi zków okre lonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w SIWZ oraz z w asnej wiedzy i do wiadczenia.
Ponadto Wykonawca w swoich kosztach musi uwzgl dni  koszty robót tymczasowych, prac
towarzysz cych, urz dzenia zaplecza, naprawy uszkodzonych dróg, op at za rozruch
technologiczny i dopuszczenie do u ytkowania instalacji i urz dze  podlegaj cych
Dozorowi Technicznemu, op at odbiorowych. Przytoczone w za czonym przedmiarze robót
podstawy katalogowe nale y traktowa  jako przyk adowe.

3. Wszystkie ceny tj. ceny jednostkowe, netto, podatek VAT oraz cen  oferty nale y wyliczy
i poda  w zaokr gleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokr glania: poni ej 5
nale y ko cówk  pomin , powy ej i równe 5 nale y zaokr gli  ko cówk  w gór ).

4. W za czonym do oferty kosztorysie ofertowym sporz dzonym w formie uproszczonej,
Wykonawca okre li ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze
robót, nast pnie mno c ceny jednostkowe przez liczby jednostek miar okre li warto  netto
robót dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Cena oferty powinna by
obliczona poprzez zsumowanie warto ci poszczególnych pozycji kosztorysu oraz dodanie
warto ci nale nego podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi zachowa  podzia  na cz ci i
elementy zastosowane w przedmiarach robót, ka dy dzia  kosztorysu nale y podsumowa .

5. Wykonawca nie mo e zmienia  ilo ci obmiarowych ani dopisywa  nowych pozycji
kosztorysowych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj cego. Wszystkie b dy lub braki
ujawnione w przedmiarze robót, Wykonawca powinien zg osi  Zamawiaj cemu przed
up ywem terminu sk adania ofert, w celu umo liwienia dokonania ewentualnej zmiany tre ci
SIWZ.

6. Kosztorys powinien zawiera  tabel  elementów scalonych, w uk adzie dzia ów, zgodnie
z za czonymi przedmiarami.

7. Stawka podatku VAT musi by  okre lona zgodnie z ustaw  z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us ug (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Prawid owe
ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o
podatku od towarów i us ug. Zamawiaj cy nie uzna za oczywist  omy  i nie b dzie
poprawia  b dnie ustalonej stawki podatku VAT.

8. Cena oferty musi zawiera  wszystkie koszty zwi zane z prawid ow  realizacj  przedmiotu
zamówienia, wynikaj ce wprost z okre lonego zakresu rzeczowego, jak i równie  inne
elementy niezb dne do prawid owego wykonania zadania m.in.: planu bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia, pe nej obs ugi geodezyjnej, organizacji placu budowy oraz jego
utrzymania i zabezpieczenia wraz z pó niejsz  jego likwidacj , wszelkich robót
przygotowawczych, porz dkowych, zapewnienia bezpiecze stwa i likwidacji zagro ,
op at za zaj cie pasa drogowego, koszty zwi zane z odbiorami wykonanych robót,
wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty wynikaj ce z umowy
stanowi cej Za cznik Nr 11 do SIWZ.
UWAGA: W celu w ciwego skalkulowania ceny oferty, zaleca si  aby Wykonawca
szczegó owo sprawdzi  w terenie warunki wykonania zamówienia.



___________________________________________________________________________________________
„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”                                                                                              17

9. Wybrane przez Wykonawc  materia y, wyroby, urz dzenia do zastosowania przy realizacji i
wycenie przedmiotu zamówienia musza posiada  co najmniej tak  warto  techniczn ,

ytkow , estetyczn  jakiej wymaga  Zamawiaj cy w dokumentacji przetargowej oraz musz
zgodnie z prawem by  dopuszczone do stosowania w budownictwie. Okre lenie w ofercie
nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzuj cych wybrany przez Wykonawc
produkt (materia y, wyroby, urz dzenia) jest wi ce przy spe nianiu ww. wymogów.

10. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze  w walutach obcych.
11.Zamawiaj cy w celu ustalenia czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca si  do Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie
wyja nie  dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny.

Rozdzia  XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.  Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposób zgodny z ustaw  pzp, na podstawie

analizy z onych dokumentów, tj. w pierwszej kolejno ci oceni, czy Wykonawcy, którzy
yli oferty nie podlegaj  wykluczeniu z post powania, a nast pnie oceni czy oferty nie

podlegaj  odrzuceniu.
2.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy przyj  nast puj ce kryterium:

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

C
C

B

NC 100               gdzie 1% =1pkt

gdzie:
C – ilo  punktów badanej oferty
CN - najni sza cena brutto spo ród ofert badanych nieodrzuconych
CB – cena brutto oferty badanej nieodrzuconej
Obliczaj c punktacj  dla poszczególnych ofert, Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie do
dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna czna liczba punktów jak  mo e uzyska  Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3.  Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta b dzie odpowiada a
wszystkim wymaganiom okre lonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wy ej kryterium
oceny ofert, tj. oferta z najni sz  cen .

4.   W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiaj cy  mo e  da  od  Wykonawców  pisemnych
wyja nie  dotycz cych tre ci z onych ofert.

5.  Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiaj cy poprawi w ofercie oczywiste omy ki
pisarskie, oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ,
niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty i niezw ocznie zawiadomi o tym
Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

6.  Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli wyst pi przynajmniej jedna przes anka wymieniona
w art. 89 ustawy pzp lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp. Oferty odrzucone nie b
poddane ocenie.

7.  Je eli w przedmiotowym post powaniu nie b dzie mo na dokona  wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie,
Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w terminie
okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy sk adaj c oferty
dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane w z onych ofertach.

8.  O wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców zgodnie z wymogami
wynikaj cymi z art. 92 ustawy pzp.
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9.  Zamawiaj cy uniewa ni post powanie, je eli zaistnieje chocia by jedna z przes anek
wymienionych w art. 93 ustawy pzp.

10. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali si  o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia post powania przed
up ywem terminu sk adania ofert, a w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie
terminu sk adania ofert – tych, którzy z yli oferty, podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Rozdzia  XV. Informacje o formalno ciach, jakie zostan  dope nione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.  Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zawiadamia

wykonawców, którzy z yli oferty, o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ) albo imi  i nazwisko,

siedzib  albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano
i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty a tak e punktacj
przyznan  ofertom w kryterium oceny ofert,

1.2. Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne,

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.4. terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp lub art. 94 ust.2  pkt 1
lit. a ustawy pzp, lub art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy pzp, po którego up ywie umowa w
sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.

2. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamie ci równie
informacje, o których mowa art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.

3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy poinformuje pisemnie Wykonawc ,
którego oferta zosta a wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

4.  Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
ni  5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli
zawiadomienie to zosta o przes ane faksem, albo 10 dni je eli zosta o przes ane w inny
sposób.

5. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  przed up ywem terminów, o których mowa w pkt 4
je eli z ono tylko jedn  ofert , lub nie odrzucono adnej oferty i nie wykluczono adnego
Wykonawcy.

6. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Przed podpisaniem
umowy na realizacj  niniejszego zamówienia zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu:
6.1. uzgodniony z Zamawiaj cym harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzgl dniaj cy

terminy realizacji poszczególnych etapów robót, które mog  stanowi  osobny element
odbioru cz ciowego

6.2.  kosztorys ofertowy sporz dzony metod  kalkulacji szczegó owej,
6.3. op acon  polis   lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z dowodem zap aty sk adki

z tytu u zawarcia umowy ubezpieczenia) potwierdzaj cy, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci
zwi zanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmuj  odpowiedzialno
Wykonawcy wobec Zamawiaj cego, pracowników i osób trzecich, z tytu u szkód
powsta ych w zwi zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, obejmuj  okres od
dnia rozpocz cia do dnia uko czenia ww. zamówienia, na sum  gwarancyjn  nie
mniejsz  ni  1.500.000,00 z ,
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6.4. orygina  dokumentu potwierdzaj cego wniesienie zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy w wysoko ci 10 % ceny ca kowitej (brutto) podanej w ofercie,
zgodnie z opisem zawartym w Rozdz. XVI niniejszej specyfikacji,

6.5. informacj  o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pe nomocnictwa, je eli taka konieczno  zaistnieje,

6.6. dokumenty potwierdzaj ce posiadanie przez osoby odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia,
wymaganych uprawnie  oraz aktualne za wiadczenia o przynale no ci ww. osób do

ciwych izb samorz dowych – kopie po wiadczone przez Wykonawc  „za
zgodno  z orygina em”,

6.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie niniejszego
zamówienia, umow  reguluj  wspó prac  tych Wykonawców. Zamawiaj cy
bezwzgl dnie wymaga, aby powy sza umowa:
a) okre la a sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upowa nia a jednego
z cz onków konsorcjum – g ównego partnera (lidera) do koordynowania czynno ci
zwi zanych z realizacj  umowy, oraz upowa nia a lidera do dokonywania wszelkich
rozlicze  z Zamawiaj cym (wynagrodzenie nale ne Wykonawcy wp acane b dzie na
rachunek bankowy lidera),
b) stwierdza a o odpowiedzialno ci solidarnej partnerów konsorcjum za ca
podj tych zobowi za  w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
c) oznacza a czas trwania konsorcjum, obejmuj cego okres realizacji przedmiotu
zamówienia i gwarancji jako ci,
d) okre la a cel gospodarczy obejmuj cy zakresem przedmiot zamówienia,
e) wyklucza a mo liwo  wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego cz onków do czasu wykonania zamówienia oraz up ywu czasu gwarancji,
f) okre la a sposób wspó dzia ania podmiotów z okre leniem podzia u zada  w trakcie
realizacji zamówienia,
g) stwierdza a zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj cego.

Niedope nienie powy szych obowi zków b dzie skutkowa  odst pieniem Zamawiaj cego
od zawarcia umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

7.  Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana uchyla si  od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród
pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz
przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp

.
Rozdzia  XVI. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
1. Na podstawie art. 147 ustawy pzp Zamawiaj cy b dzie da  wniesienia przez Wykonawc ,

zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Wykonawca b dzie zobowi zany do
wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, w pe nej wysoko ci, przed jej
podpisaniem.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana b dzie musia  wnie  zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10 % ceny ca kowitej brutto podanej w
ofercie.

3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo na wnie  w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp, tj.:
a) pieni dzu,
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-
kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
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c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por czeniach 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 Przedsi biorczo ci.

4. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

5. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potr cenia z nale no ci
za cz ciowo wykonane roboty budowlane.

6. Gwarancja (por czenie), stanowi ce form  wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, powinno co najmniej:
a)  ustala  beneficjenta tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock,
b) okre la  kwot  gwarantowan  w z otych, ustalon  na podstawie z onej oferty,
c) okre la  termin wa no ci stosownie do postanowie  SIWZ i z onej oferty (tj. zachowa
wa no  30 dni po dacie odbioru ko cowego przedmiotu zamówienia, a zabezpieczenie
dotycz ce r kojmi powinno zachowa  wa no  15 dni po dacie up ywu okresu r kojmi),
d) by  gwarancj  nie odwo ywaln , bezwarunkow , p atn  na ka de danie,
e) poda  nazw  przedmiotu gwarancji (por czenia), wynikaj cy ze SIWZ,
f) wskaza , e s y pokryciu wszelkich roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego
    wykonania umowy oraz pokryciu wszelkich roszcze  z tytu u r kojmi za wady,
g) gwarancja (por czenie) nie mo e zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela),

e pisemne danie zap aty musi by  przedstawione za po rednictwem banku
prowadz cego rachunek Zamawiaj cego, w celu potwierdzenia, e podpisy z one na
pisemnym daniu nale  do osób uprawnionych do zaci gania zobowi za  maj tkowych
w imieniu Zamawiaj cego,

h) gwarancja (por czenie) nie mo e zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela),
e odpowiedzialno  gwaranta (por czyciela) z tytu u gwarancji (por czenia) jest

wy czona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy obj tej gwarancj  (por czeniem),
je eli zmiana ta nie zosta a zaakceptowana przez gwaranta (por czyciela).

7. Projekt dokumentu potwierdzaj cego wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy (w formie innej ni  pieni dz) Wykonawca przed y Zamawiaj cemu najpó niej
w dniu poprzedzaj cym dzie  podpisania umowy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca zobowi zany b dzie wp aci  przelewem
na rachunek bankowy Zamawiaj cego Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006,
Bank Spó dzielczy w W chocku z podaniem tytu u wp aty: „Zabezpieczenie nale ytego
wykonania umowy dot. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”. Zamawiaj cy
uzna, e zabezpieczenie zosta o wniesione, je li rodki b  dost pne na wskazanym
rachunku Zamawiaj cego przed podpisaniem umowy.

9. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, za zgod  Wykonawcy, kwota wadium mo e
zosta  zaliczona na poczet zabezpieczenia.

10. Zamawiaj cy zwróci/zwolni kwot  stanowi ca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane, tj.
w terminie 30 dni od dnia odbioru ko cowego.

11. Kwot  stanowi  30% wysoko ci zabezpieczenia Zamawiaj cy pozostawi na
zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady.

12. Kwota, o której mowa w pkt 11 zostanie zwrócona/zwolniona nie pó niej ni  w 15 dniu po
up ywie okresu r kojmi za wady.

13. W przypadku gdyby zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mia o inn  form  ni
pieni dz, wówczas Wykonawca, przed up ywem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy stanowi cy 30% warto ci dotychczasowego
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zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszaj cej warto  tego zabezpieczenia).

Rozdzia  XVII. Istotne dla stron postanowienia które zostan  wprowadzone do tre ci
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, je eli Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy , aby zawar  z nim umow   w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiaj cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar  z nim umow  na warunkach

okre lonych w za czonym wzorze umowy stanowi cym Za cznik Nr 11 do niniejszej
SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje tre  wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
wiadczeniem zawartym w tre ci formularza ofertowego.

3. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do
tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach oraz okre la warunki tych zmian:
a) Zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z odr bnych przepisów.
b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wyst pienia opó nie

wynikaj cych z:
wyd enia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwole  lub decyzji administracyjnych
i uzgodnie  wymaganych dla wykonania umowy, niezale nych od stron umowy,
konieczno ci wykonania robót zamiennych ze wzgl du na zasady wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,
konieczno ci sporz dzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji,
uniemo liwiaj cej wykonanie zamówienia podstawowego w okre lonym terminie
umownym,
konieczno ci wykonania zamówie  dodatkowych, nieobj tych zamówieniem
podstawowym oraz uniemo liwiaj cych wykonanie zamówienia podstawowego,
w okre lonym terminie umownym,
wyst pienia nie zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych i zwi zanych z tym
kolizji, które uniemo liwiaj  wykonanie zamówienia w terminie umownym,
wyst pienia tzw. „si y wy szej”, maj cej bezpo redni wp yw na terminowo
wykonania robót,
je eli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemo liwiaj  prowadzenie robót
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuk  budowlan ,
wyst pienia okoliczno ci, których strony umowy nie by y w stanie przewidzie ,
pomimo zachowania nale ytej staranno ci,
wyst pienia istotnego b du w dokumentacji projektowej – termin umowny mo e
zosta  wyd ony o czas niezb dny na usuni cie wad w projekcie przez Wykonawc
dokumentacji projektowej.

Zaistnienie ww. okoliczno ci musi zosta  wpisane do dziennika budowy,
udokumentowane stosownymi protoko ami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiaj cego. Wstrzymanie robót
budowlanych ze wzgl du na warunki atmosferyczne typowe (w ciwe) dla danej pory
roku i miesi ca, lub z a organizacja robót nie uzasadniaj  zmian umowy.
W przedstawionych w ppkt.b) przypadkach wyst pienia opó nie , strony umowy ustal
nowe terminy, z tym, e maksymalny okres przesuni cia terminu zako czenia realizacji
przedmiotu umowy równy b dzie okresowi przerwy lub postoju.

 c) Zmiany wysoko ci wynagrodzenia w przypadku:
zmiany w obowi zuj cych przepisach, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie
dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT,
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zwi kszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikaj cego z rozliczenia
kosztorysowego robót,
rezygnacji przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu zamówienia,
je eli dla nale ytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne b dzie
wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie cz ci robót.
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wyst pienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno ci wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie
cz ci robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacj  projektow  w sytuacji,
gdy wykonanie tych robót b dzie niezb dne do prawid owego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowi zuj cymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy.

Zmiana wynagrodzenia nast pi w oparciu o postanowienia umowy. Podstaw  do
zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz zwi zanej z tymi
okoliczno ciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi  b dzie protokó
konieczno ci podpisany przez Wykonawc , kierownika budowy, Zamawiaj cego
i inspektora nadzoru, z którego wynika  b dzie, e wykonanie okre lonej cz ci
przedmiotu umowy jest niemo liwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót
zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

d) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymuj ce si  co najmniej równowa nym do wiadczeniem, wykszta ceniem
i kwalifikacjami, o których mowa w Rozdz. V ppkt 1.3. niniejszej SIWZ.

e) Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wprowadzenia zamiany materia ów i urz dze
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, e zmiany te b  korzystne
dla Zamawiaj cego. B  to przyk adowo okoliczno ci:
a) powoduj ce obni enie kosztu ponoszonego przez Zamawiaj cego na eksploatacj  i
konserwacj  wykonanego przedmiotu umowy,

    b) powoduj ce poprawienie parametrów technicznych,
    c) wynikaj ce z aktualizacji rozwi za  z uwagi na post p technologiczny lub zmiany

obowi zuj cych przepisów.
    Zmiany te musz  by  ka dorazowo zatwierdzone przez Zamawiaj cego w porozumieniu

z projektantem.
Wszystkie powy sze postanowienia stanowi  katalog zmian, na które Zamawiaj cy mo e
wyrazi  zgod . Nie stanowi  jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.

4. Nie stanowi  zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie  publicznych:
zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w ka dym
takim przypadku Strony maj  obowi zek stosowania si  do obowi zuj cych
w danym czasie aktów prawa.

5. Je eli umawiaj ce si  strony nie maj  mo liwo ci wywi zania si  z uzgodnionych terminów
z powodu „si y wy szej”, to maj  one prawo do wnioskowania o przesuni cie terminów
wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usuni cia jego skutków.

6. Jako „si y wy sze” uznane zostaj : kl ski ywio owe, huragan, powód , katastrofy
transportowe, po ar, eksplozja, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wp ywaj ce istotnie
na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie le y poza
zasi giem i kontrol  uk adaj cych si  stron.
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7. Strony s  zobowi zane do powiadomienia si  nawzajem w formie pisemnej w ci gu 3 dni
o wyst pieniu i zako czeniu zdarzenia okre lonego jako „si a wy sza” wraz odpowiednimi
dowodami i wnioskami.

8. Zawarta umowa b dzie jawna i b dzie podlega a udost pnianiu na zasadach okre lonych
w przepisach o dost pie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy pzp).

Rozdzia  XVIII. Informacja o obowi zku osobistego wykonania przez Wykonawc
kluczowych cz ci zamówienia, je eli Zamawiaj cy dokonuje takiego zastrze enia
Zamawiaj cy nie wprowadza zastrze enia o obowi zku osobistego wykonania przez
Wykonawc  kluczowych cz ci zamówienia.

Rozdzia  XIX. Wymagania dotycz ce umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
roboty budowlane, których niespe nienie spowoduje zg oszenie przez Zamawiaj cego
odpowiednio zastrze  lub sprzeciwu, je eli Zamawiaj cy okre la takie wymagania
1. Szczegó owe zasady zawierania umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
zosta y okre lone we wzorze umowy, który stanowi za . Nr 11 do SIWZ, z uwzgl dnieniem
poni szych postanowie :
Wymogi wobec tre ci zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
- umowa nie mo e okre la  terminu zap aty d szego ni  30 dni od dnia dor czenia faktury,
- w umowie zakres i wielko  kar umownych nie mo e by  bardziej rygorystyczna ni  te
okre lone w umowie podstawowej zawartej pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc ,
- w umowie wysoko  i warunki zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nie mog  by
bardziej rygorystyczne ni  te okre lone w umowie podstawowej zawartej pomi dzy
Zamawiaj cym i Wykonawc ,
- termin realizacji, sposób spe nienia wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by
zgodny z wymogami okre lonymi w SIWZ,
- zakazuje si  wprowadzania do umowy zapisów, które b  zwalnia y Wykonawc  z
odpowiedzialno ci wzgl dem Zamawiaj cego za roboty wykonane przez podwykonawc  lub
dalszego podwykonawc .
2. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem s  us ugi i
dostawy, o których mowa w art. 143b ust. 8 ustawy pzp:
- Zamawiaj cy nie wskazuje przedmiotu umowy o podwykonawstwo jako niepodlegaj cemu
wy czeniu,
- nie ma obowi zku przedk adania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
je eli warto  zawartych umów nie przekracza 0,5% warto ci inwestycji. Wy czenie o którym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci wi kszej ni
50.000,00 z .

Rozdzia  XX. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku
post powania o udzielenie zamówienia

rodki ochrony prawnej okre lone w Dziale VI ustawy pzp, przys uguj  Wykonawcy, je eli ma
lub mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w
wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ww. ustawy.

Rozdzia  XXI.   Wykaz za czników do SIWZ
1.  Formularz ofertowy                                                                                   Za cznik Nr 1 do SIWZ
2. O wiadczenie o spe nianiu warunków okre lonych w art. 22 ust. 1 pzp   Za cznik Nr 2 do SIWZ
3. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                        Za cznik Nr 3 do SIWZ
4. Wykaz robót budowlanych                                                                         Za cznik Nr 4 do SIWZ
5. Wykaz osób                                                                                                 Za cznik Nr 5 do SIWZ
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6. O wiadczenie Wykonawcy dot. posiadania wymaganych uprawnie        Za cznik Nr 6 do SIWZ
7. Wykaz cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania
     Podwykonawcom                                                                                       Za cznik Nr 7 do SIWZ
8. Wzór zobowi zania innych podmiotów                                                      Za cznik Nr 8 do SIWZ
9. Informacja o przynale no ci do grupy kapita owej                                    Za cznik Nr 9 do SIWZ
10. Wykaz zamienników                                                                                 Za cznik Nr 10 do SIWZ
11. Wzór umowy                                                                                             Za cznik Nr 11 do SIWZ
12. Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi            Za cznik Nr 12 do SIWZ
13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                Za cznik Nr 13 do SIWZ
14. Przedmiary robót                                                                                       Za cznik Nr 14 do SIWZ


