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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 -   tekst  jednolity  wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia  jednolitego 
tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz następującymi później zmianami, a także 
wydane  na  podstawie  niniejszej  ustawy  Rozporządzenia  wykonawcze  dotyczące  przedmiotowego  zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 
poz.231,
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku 
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r.  w sprawie kwot wartości  zamówień oraz 
konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Wspólnot 
Europejskich.(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649z późn. zm.)

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej  progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  „Byczyńskiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości   w  Polanowicach”  
w ramach RPO WO 2007-2013,  Oś priorytetowa 1: RPOP.01.00.00  - Wzmacnianie atrakcyjności  gospodarczej 
regionu,  Działanie  :  RPOP.01.01.00:-  Rozwój  przedsiębiorczości,Podziałanie  :  RPOP.01.01.01:  1.1.1  – wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu.

Zakres przedmiotu zamówienia, polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robót budowlanych w oparciu o załączony 
program funkcjonalno – użytkowy oraz oczekiwania inwestora zawartych w niniejszym SWIZ. 
ETAP I 

1) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uwzględnieniem opracowań następujących 
elementów :
a) adaptacja istniejących hal magazynowych, cielętnika, wiaty oraz budynków gospodarczych na pomieszczenia 

magazynowo – usługowe, działalność przetwórczą oraz pomieszczenia biurowo – socjalne dla firm 
inkubowanych poprzez zaprojektowanie rozwiązań technicznych brakujących elementów konstrukcji takich jak 
ściany, schody, stropy, belki i podciągi stalowe oraz inne elementy żelbetonowe wykonane na budowie, a w 
tym :

− ściany zewnętrzne murowane z elementów ceramicznych z ociepleniem (styropian) wg obowiązującej normy 
zewnętrzny tynk akrylowy – kolor średnio intensywny – uzgodniony z inwestorem, 

− schody wewnętrzne wraz z podestami wyłożone płytkami  gresowymi  antypoślizgowymi, barierki metalowe 
malowane proszkowo lub z nierdzewki, 

− tynk  w pomieszczeniach socjalnych oraz biurowych, gipsowy wykonany maszynowo, malowany farbą 
akrylową,  glazura w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości minimum 2,05m w pozostałych 
pomieszczeniach tynki cementowo – wapienne kategorii trzeciej malowane farbą emulsyjną , 

− posadzki w pomieszczeniach biurowych  z  wykładziny rulonowej , tekstylnej o odporności na intensywne 
użytkowanie , w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych płytki gress antypoślizgowe. 

− w pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo, 
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− w pomieszczeniach biurowych , sanitarnych i socjalnych przewidzieć sufity podwieszone z systemowym 
oświetleniem , w pozostałych pomieszczeniach lampy nastrojowe, 

− należy przewidzieć i uzyskać akceptację inwestora systemu ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych, 
biurowych i w 50% pomieszczeń magazynowo – produkcyjnych, 

− należy przewidzieć w pomieszczeniach biurowych trzy podwójne gniazda 230V, dwa gniazda sieciowe - 
komputerowe, 

− należy przewidzieć przyłącz telefoniczny w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, magazynowo – 
produkcyjnych, (rozprowadzenie wewnętrzne instalacji i wyposażenie oraz gniazda będą przedmiotem 
oddzielnego postępowania), 

− należy przewidzieć stosowne przyłącza elektryczne w pomieszczeniach magazynowo – produkcyjnych w 
zależności od charakteru  wykonywanej działalności, 

− w korytarzy budynku nr 5 należy przewidzieć systemowe naświetla dachowe,
b) docieplenie budynku do wymaganych współczynników przenikania ciepła z wykończeniem ścian opisanym w 

punkcie a), oraz ocieplenie dachów i stropodachów wełną mineralną.
c) wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz uzupełnienie obiektu w projektowaną stolarkę, a w tym :
− okna  PCV uchylno rozwieralne z mikrowentylacją , szyby zespolone 2- komorowe, szkło bezpieczne, natomiast 

w sali konferencyjnej należy przewidzieć żaluzje zewnętrzne fasadowe, 
− stolarka drzwiowa zewnętrzna - aluminiowa ocieplona z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, 
− stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, wzmocniona – z atestem dla pomieszczeń użyteczności publicznej, 

ościeżnice drewniane lub metalowe, 
− bramy przemysłowe, segmentowe ocieplone z możliwością montażu sterowania elektrycznego,
d) należy przewidzieć utylizację eternitu z rozbiórek ,
e) remonty dachów lub wykonanie nowych konstrukcji z pokryciem :
− należy przewidzieć pokrycie wszystkich dachów blacho dachówką w kolorze uzgodnionym z  Inwestorem  oraz 

ocieplenie do wymaganego współczynnika przenikania ciepła wełną mineralną.
f) Należy  przewidzieć  wykonanie  ciągów pieszo  –  jezdnych  (drogi  ppoż.),  chodników  i  miejsc  postojowych 

wykonanych z masy asfaltowej i kostki betonowej, wjazdy i drogi wewnętrzne powinny być przewidziane dla 
transportu ciężkiego.

g) terenów zieleni niskiej i średniej z uwzględnieniem zieleni istniejącej.
ETAP II
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Inwestycja w oparciu o wykonaną dokumentację projektową obejmuję wykonanie następujących robót :
1) Roboty demontażowe:
− Demontaż istniejących ścianek działowych wewnątrz budynków, 
− Demontaż części istniejącej posadzki jeśli nastąpi taka konieczność,
− Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
− Demontaż dachu na budynkach,
2) Roboty budowlane:
− Roboty murarskie, 
− Roboty tynkarskie, 
− Roboty posadzkarskie, 
− Roboty dekarskie, 
− Roboty ciesielskie, 
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− Roboty malarskie, 
− Roboty instalacji elektrycznych, 
− Roboty instalacji sanitarnych,

3) Roboty montażowe :
− Montaż urządzeń wyładowczych w budynku magazynowym, 
− Montaż wagi samochodowej wgłębionej na placu Inkubatora Przedsiębiorczości,
4) Wykonanie niwelacji terenu pod drogę dojazdową,
5) Budowa i montaż następujących elementów zagospodarowania terenu:
− Wykorytowanie, 
− Podbudowa, 
− Ułożenie obrzeży, 
− Wykonanie dróg pieszo – jezdnych z masy asfaltowej, 
− Wykonanie miejsc postojowych z masy asfaltowej,
6) Wykonanie przyłączy instalacyjnych: 
− Telefonicznych, 
− Elektrycznych, 
− Wodno – kanalizacyjnych, 
− Alarmowych
Etap  drugi  zakończony  będzie  protokolarnym  odbiorem  końcowym  -  po   zakończeniu  wszystkich  robót  
i  skompletowaniu  przez  Wykonawcę  i  przekazaniu  Inwestorowi  w  protokole  odbioru  końcowego   niezbędnych 
dokumentów : oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót,  dziennika budowy,  protokołów  sprawdzeń, 
prób i pomiarów, kompletu atestów na zabudowane materiały, kompletu świadectw utylizacji  odpadów i odpadów 
niebezpiecznych,  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  –  przyjętej  na  zasoby  Państwowego  Ośrodka 
Geodezyjnego,  dokumentacji  budowlanej  powykonawczej,  Świadectwa  energetyczne  wszystkich  obiektów 
kubaturowych, pozytywnych wyników kontroli Straży Pożarnej i Służby Sanitarno Epidemiologicznej , Urzędu Dozoru 
Technicznego  oraz  dopuszczenia  (o  ile  będzie  to  wymagane)  do  użytkowania  obiektów  przez  Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2.2. Lokalizacja i stan istniejący:
Byczyński  Inkubator Przedsiębiorczości  zlokalizowany jest w miejscowości  Polanowice na działkach o nr 581/15  
i 581/96 k.m. 3 obręb Polanowice, składa się z 6 budynków o łącznej powierzchni  zabudowy 2827,06 m², łącznej 
powierzchni użytkowej  3138,47 m². Obszar sporadycznie pokryty jest samoistnym zadrzewieniem i zakrzewieniem, 
nie  stanowiącym  obszarów  o  charakterze  upraw  lub  terenów  leśnych.  Teren  jest  częściowo  uzbrojony  w  sieć 
wodociągową, sieć telekomunikacyjną   oraz w napowietrzne sieci elektroenergetyczne.

2.3. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji i dane techniczne:
Dokumentacja dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia musi zawierać :

 badania geotechniczne i geologiczne,
 projekt podziału nieruchomości zajętych pod projektowane drogi i infrastrukturę drogową,
 inwentaryzację zieleni,
 projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego,
 projekt budowy dróg,

 projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego,
 projekt budowy kanalizacji deszczowej,
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 projekt budowy kanalizacji sanitarnej,
 projekt budowy sieci wodociągowej,
 projekt przebudowy nieużytkowanych budynków magazynowo – produkcyjnych na Inkubator 

Przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 Projekt zieleni w zakresie objętym inwestycją.

2.4. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
1) wykonanie koncepcji projektowej w 7 -ch egz.,
2) wykonanie dokumentacji projektowej  :

a) Opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu  w 7  -ch  egz.  na  zaktualizowanym przez  projektanta 
podkładzie mapowym w skali  1:500,  zawierającego opis techniczny, część rysunkową z oznaczeniem 
projektowanych  obiektów,  granic  nieruchomości  i  zwymiarowaniem  projektowanych  obiektów  oraz 
wszystkie wymagane uzgodnienia,

b) Opracowanie  projektów  budowlano  –  wykonawczych  dla  wszystkich  poszczególnych  branż  wraz  
z  opisami  i  rysunkami  niezbędnymi  do  realizacji  robót  w razie  potrzeby  uzupełnienie  szczegółowymi 
projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności zlecenia dodatkowych opracowań 
w ilości 7 – ch egz. dla każdej z branż. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych dla 
uzyskania pozwolenia na budowę całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

c) Opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu – w ilości 7 – ch egz.,
d) Opracowanie  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przez  którą  należy 

rozumieć opracowanie zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości  stosowanych  materiałów,  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania 
poszczególnych  robót,  użytego  sprzętu  oraz  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach 
poszczególnych pozycji przedmiarowych w 7 egz.,

e) wykonanie przedmiaru robót, który powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem z podaniem 
ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  wynikających  z  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 7 egz. dla każdego z zadań odrębnie.

f) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja  2004r.  w  sprawie  metod  i  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  (Dz.U.  Nr  130,  poz.  1289  
z 2004r.) 2 egz. dla każdego z zadań odrębnie.

g) Opracowanie  i  uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  materiałów  na  potrzeby  decyzji  o  zezwoleniu  na 
realizację inwestycji drogowej.

h) Opracowanie  i  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  materiałów  do  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę  dla  inkubatora  przedsiębiorczości  oraz  pozwolenia  na  budowę  infrastruktury  nie  związanej  
z budową drogi i uzyskanie tych pozwoleń.

3) Wykonanie  wszelkich  niezbędnych  prac  z  uwzględnieniem  poniesienia  wszelkich  opłat  administracyjnych 
koniecznych  do  realizacji  robót  objętych  przedmiotem  zezwolenia  .  Całość  opracowania  powinna  być 
sporządzona w wersji papierowej w ilości egzemplarzy wskazanych w niniejszym rozdziale oraz na nośniku 
elektronicznym (płyta CD).

4) Wykonanie  wszelkich  robót  budowlanych  podanym  w  „Programie  Funkcjonalno-Użytkowy”,  „Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia”  winna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  oraz  obowiązującymi 
przepisami, zadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Programie Funkcjonalno-Użytkowy” stanowiący 
załącznik do specyfikacji nr 9.
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6) Gwarancja i rękojmia :
Okres rękojmi 60 miesięcy – na warunkach i zasadach określonych przepisami Kc.
Okres  gwarancji  jakości  60  miesięcy  na  warunkach  i  zasadach  określonych  w  dokumencie  gwarancyjnym 
dostarczonym przed zawarciem umowy.

2.5. Warunki realizacji odbioru i rozliczenia robót: 

Warunki realizacji robót :

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  Zamawiającego  z  treścią  uzyskanych  uzgodnień  do  projektu 
niezwłocznie po ich otrzymaniu.

2) Dokumentacja winna spełniać wymagania określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

3) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
4) Wykonawca  zapewni  sprawowanie  kierownictwa  budowy  i  robót  przez  osoby  posiadające  odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach.
5) Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy harmonogram  rzeczowo – 

finansowy robót  w rozbiciu kwartalnym, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego wynikających z wniosku  
o dofinansowanie niniejszego projektu, zgodnie z którym będzie realizował roboty .

6) Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi  warunkami technicznymi, 
normami  państwowymi  i  branżowymi,  przepisami  dozoru  technicznego,  prawem  budowlanym  i  sztuką 
inżynierską oraz bieżącymi zleceniami Zamawiającego.

7) Materiały  przeznaczone  do  wbudowania   muszą  odpowiadać  parametrom  podanym  w  projekcie,  posiadać 
świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce.

8) Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody.
9) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p-poż.
10) O rozpoczęciu robót w terenie Wykonawca winien powiadomić właściciela istniejącego uzbrojenia podziemnego.
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz 

w wyniku nieterminowego ich naprawienia.
Warunki odbioru robót :

Prace projektowe :
1) Wykonawca  wykona  w  terminie  do  21  dni  kalendarzowych  od  daty  podpisania  umowy  przedłoży 

Zamawiającemu koncepcję projektową celem akceptacji. Zamawiający zatwierdza albo zgłasza zastrzeżenia 
i zmiany w terminie do 4 dniu od jej przedłożenia Wykonawcy.

2) Projekty budowlane i projekty wykonawcze zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym wykonane zostaną 
w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo finansowym, 

3) Wykonawca wprowadza zmiany w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez zamawiającego.
4) Odbiór dokumentacji  projektowej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolarnego jej 

przekazania przez Wykonawcę. W ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji nie później jednak 
niż do dnia 31.08.2013 r. Zamawiający dokona jej sprawdzenia pod względem formalnym. 

5) Do składanej dokumentacji  należy dołączyć oświadczenie projektanta o jej kompletności oraz zgodności jej 
wykonania z obowiązującymi przepisami.

6) Z chwilą  zapłaty  wynagrodzenia  za dokumentację  projektową,  Zamawiający  nabywa nieodpłatnie  na  czas 
nieokreślony pełne autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji.

7) Prawa te dotyczą następujących pól eksploatacji opracowania :
− wprowadzenie do komputera, jego utrwalenie i zwielokrotnienie, 
− publikowanie w Formie pisemnej i elektronicznej, 
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− umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Byczynie, Urzędu Zamówień Publicznych oraz 
innych podmiotów. 

− Przekazanie  autorskich  praw  majątkowych  osobom  trzecim  bez  dodatkowej  zgody  autora  dokumentacji 
(opracowania). 

− Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem niniejszego opracowania przez 
Zamawiającego.

Prace budowlane :

1) Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe i w razie konieczności stosowne potwierdzenia od 
zarządców sieci.

2) Wykonawca  przedkłada  wymagane  protokoły  odbioru  po  zakończeniu  robót  związanych  z  wykonaniem, 
przebudową lub zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

3) Odbiory  częściowe  robót  będą  zakończone  protokołami  odbioru  elementów  robót  potwierdzonymi  przez 
inspektora nadzoru. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  robót  i  skompletowaniu  niezbędnych  dokumentów  opisanych  w  ,,opisie 
przedmiotu zamówienia”. Podstawą odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy oraz wpis 
kierownika budowy potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru.

5) W dniu zgłoszenia gotowości  do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarcza wszystkie wymagane 
dokumenty: 

− protokoły odbiorów technicznych,  
− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
− inwentaryzację  geodezyjną  z  potwierdzeniem  przyjęcia  do  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i 

Kartograficznego oraz do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
− atesty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały,  
− pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót (w zależności 

od warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
– zrid)., 

6) Po zakończeniu  robót  Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania  terenu budowy i  przekazania  go 
Zamawiającemu. 

Warunki rozliczania robót i prac projektowych: 

1) Limity  kwot  wynagrodzenia  w PLN za wykonanie  przedmiotu zamówienia  w poszczególnych latach zostaną 
podane przez Zamawiającego na etapie zawierania umowy. 

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia  ryczałtowego  nie 
podlegającego waloryzacji przez okres realizacji umowy. 

3) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane.
4) Rozliczenie inwestycji będzie następować w formie faktur w II etapach:

Warunki płatności faktur

Zakres rzeczowy, za który nastąpi 
płatność 

Przewidywany termin odbioru Przewidywany termin płatności

I etap
Wykonanie dokumentacji projektowej i 
uzyskanie decyzji pozwolenie na 
budowę 

X-XI 2013 X – XI 2013

II etap
Wykonanie całości robót budowlano 
montażowych

III 2014 III – IV 2014
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2.6. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
71221000-3 Usługa architektoniczna w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrycie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodono-kanalizacyjne i sanitarne

2.7. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją projektową wraz z decyzjami 
administracyjnymi oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia,  aby uwzględnić jego specyfikę w cenie 
swojej oferty. 
2.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy 
podwykonawcom.

3. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

„Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Polanowicach” w ramach RPO WO 2007-2013,  Oś priorytetowa 1: 
RPOP.01.00.00  - Wzmacnianie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie : RPOP.01.01.00:- Rozwój 
przedsiębiorczości, Podziałanie : RPOP.01.01.01: 1.1.1 – wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do dnia 10 marca 2014 r.

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI 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.
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6.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków jest następujący:  

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

2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
− wykonał  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed upływem terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej  2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie budynku  gdzie prowadzone były  prace obejmujące branżę ogólnobudowlaną, 
sanitarną  i  elektryczną,  o  wartości  całości  robót  wyniosła  nie  mniej  niż   2.500000,00  brutto  z  podaniem  
w wykazie ich rodzaju robót i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych  robót  (co  najmniej  2  roboty  spełniające  w/w cechy),  określających,  czy  roboty  te  zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

W celu wykazania  spełnienia  w/w warunku Wykonawca przedkłada wykaz robót  budowlanych wykonanych  
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5b – Doświadczenie zawodowe

− wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co 
najmniej 2 (dwie) wielobranżowe dokumentacje projektowe (obejmujące projekty budowlane i wykonawcze) na 
przebudowę  lub  budowę  budynków  o  kubaturze  nie  mniejszej  niż  2.500,00  m2 z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

W  celu  wykazania  spełnienia  w/w  warunku  Wykonawca  przedkłada  wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;– załącznik nr 5a – Doświadczenie zawodowe

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
 wykazać  w  sposób  szczególny.  Ocena  spełniania  powyższego  warunku  prowadzona  będzie  na  podstawie  
 oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/.

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia tj.:

− Koordynator/przedstawiciel Wykonawcy –  będzie to osoba koordynująca prace projektowe i wykonawcze, 
osoba  do  kontaktów  z  Zamawiającym.  Zamawiający  wymaga  od  koordynatora  następujących  kwalifikacji: 
uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności    konstrukcyjno  –  budowlanej   zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.  U.  Nr  83,  poz.  578)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

− Osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie następujących branż: 
 Konstrukcyjno budowlanej,
 Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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 Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Uprawnienia wydane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoby te muszą posiadać minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień 
do wykonywania prac projektowych. 

− Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze, tj.:
 Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno – budowlane bez 

ograniczeń,
 Kierownik  robót  posiadający  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych,
 Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Uprawnienia wydane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji z wymienionych powyżej, jeśli 
posiadają stosowne uprawnienia.

Osoby  będące  obywatelami  krajów  członkowskich  Unii  Europejskiej,  a  wskazane,  jako  eksperci,  od  których 
wymagane  są  stosowne  uprawnienia  budowlane,  powinny  posiadać  decyzję  w sprawie  uznania  wymaganych 
kwalifikacji  do  wykonywania  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  funkcji  technicznych  w  budownictwie  w  zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ).

   W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 
− wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a oraz załącznik 6b do niniejszej SIWZ, oraz  
− oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień;,  sporządzone  według  wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7a oraz załącznik 7b do niniejszej SIWZ;

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać  w  sposób  szczególny. Ocena  spełniania  powyższego  warunku  prowadzona  będzie  na   podstawie 
oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - 
jedynkowym  tj.  „spełnia  –  nie  spełnia”),  nie  spełnienie  chociażby  jednego  z  postawionych  warunków  udziału 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentów  złożonych  przez  Wykonawcę  na  potwierdzenie  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do 
złożenia wyjaśnień.
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7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA  
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Oświadczenia  lub  dokumenty  składane  w celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  prawo 
zamówień publicznych: 

(a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
(b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

(c) aktualnego  zaświadczenia  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzającego,  że wykonawca 
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

(d)  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

(e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji  części  zamówienia,  przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. 7 pkt 1 a) – d).

(f) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, (załącznik 
nr 4a do SIWZ)albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4b do SIWZ)

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

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
− dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
(a) nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 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 że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert. 

(c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
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. 
(c) Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się  o udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  należy  dołączyć  w  oryginale  bądź  kopii,  potwierdzonej  za 
zgodność z oryginałem notarialnie. 
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(d) W przypadku korzystania  z  zasobów podmiotu  trzeciego na  podstawie  art.  26  ust.  2b uPzp -  pisemne 
zobowiązanie  tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na czas od 
składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.  Wykonawca polegać będzie na zasobach innego podmiotu: 
   

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Ww zobowiązanie może być złożone 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) musi 
wyrażać  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  wolę  udzielenia  wykonawcy  ubiegającemu  się  o  zamówienie 
odpowiedniego  zasobu – wskazywać jego rodzaj,  czas  udzielenia,  a  także inne istotne  okoliczności,  w  tym, 
wynikające  ze  specyfiki  tego zasobu.  Zamawiający  przypomina,  iż  Wykonawca  jest  zobowiązany potwierdzić 
spełnienie warunku udziałuw postępowaniu nie później niż  na dzień składania ofert. Dlatego też zobowiązanie 
podmiotu trzeciego musi wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu, nie tylko na czas realizacji zamówienia, ale również na moment składania ofert i na czas prowadzonego 
postępowania przetargowego.

W przypadku  zasobów nierozerwalnie  związanych z podmiotem ich udzielającym,  niemożliwych do 
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, 
taki dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 
Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca czy na innej 
podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę, bowiem nie można 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,  że 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) należy 
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  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  (w  formie  pisemnej,  tj.  w  oryginale  lub  kopii  potwierdzonej 
notarialnie), o którym mowa powyżej,  

(c) oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  wskazane  w  pkt  1  ppkt  a)  składa  każdy  
z Wykonawców oddzielnie, 

(d) Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa 
powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść 
powinna także identyfikować Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również 
wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika.

(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 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 
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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 upoważniony 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  nienależyte 
wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
5)  zapisy  wykluczające możliwość  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 w  SIWZ przez każdego Wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  lub którzy nie złożyli  pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli  wymagane przez zamawiającego oświadczenia i  dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu  zawierające  błędy,  lub którzy złożyli  wadliwe pełnomocnictwa,  do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie 
postępowania.  Złożone na wezwanie  Zamawiającego oświadczenia  i  dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone 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  złożona  przez  Wykonawcę kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej 
prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 

wykluczeniu nie później niż na dzień składania ofert.

8.  OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE  WARUNKI,  JAKIM
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 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.  Drogą  elektroniczną na  adres: 
zamowieniapubliczne@byczyna.pl.   Wykonawca poza faksem i  drogą elektroniczną może  kontaktować się  
z  Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważać będzie za złożone 
w terminie,  jeżeli  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  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

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

5. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  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  może 
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 przedłuży termin składania ofert. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 10.      WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami: odnośnie przedmiotu zamówienia Pan Łukasz Goliński 
godziny urzędowania : pn-pt. w godz. 730 – 1500  tel. 77 413 41 50, odnośnie procedury przetargowej - Aneta Sztojko-
Chałupczyńska, godziny  urzędowania: pn-pt. w godz. 7³º-15ºº,  tel. 77 413 41 50.

11.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Wysokość wadium.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  jest wniesienie wadium w wysokości:

40.000,00 PLN  słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych.

11.2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2      )    W p  r  z      y  pad  k  u    s  k      ł  ad  a      n  i      a  p  r      z  e      z  W  y  k      o  na  w      cę    w  ad  i      um w    fo      r  mie  g  w      a  r  ancj  i      ,  g  w      a  r  ancja  p  ow      i  nna  b  y      ć  sp  o  r      z  ąd  z  o      na   
z  g  o      dn  i  e         z         o      b  o      w  i      ą  z  ując  y      m         p  r  a  we      m         i         w      i  nna         z  a  wi      e  r      ać         następujące         e  l      e  ment  y      :  
a) nazwę dającego  zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji  (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej  
jednego  z  warunków  zatrzymania  wadium,  określonego  w  ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych.  Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Zamawiającego

Urząd Miejski w Byczynie:
B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004

dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
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    Zgodnie z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 3 polecenie przelewu jest rozliczeniem 
bezgotówkowym.  Zgodnie  z  art. 63c. Polecenie  przelewu  stanowi udzieloną  bankowi   z  zastrzeż.  art.  63g, 
dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
11.3. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  27  .05.2013 r.   do godz. 09.00    przy czym 
wniesienie  wadium w pieniądzu  za pomocą przelewu bankowego  Zamawiający będzie  uważał  za skuteczne tylko 
wówczas,  gdy  bank  prowadzący  rachunek  Zamawiającego  potwierdzi,  że  otrzymał  taki  przelew przed upływem 
terminu składania ofert. W  wymienionym przypadku dołączenie do  oferty  kopii  polecenia przelewu  wystawionego 
przez  Wykonawcę  jest  warunkiem  koniecznym,  ale  nie  wystarczającym  do  stwierdzenia  przez  Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
11.4. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp.
11.5. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po stronie 

Wykonawcy,  a także w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp.

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. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta musi obejmować

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

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

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

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

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

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Wykonawca  może  zastrzec  w  ofercie,  iż  Zamawiający  nie  będzie  mógł  ujawnić  informacji  stanowiących 

tajemnicę   przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jednakże 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp W przeciwnym razie oferta  
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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 S IWZ 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 złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę 

(lub  osoby  jeżeli  do  reprezentowania  Wykonawcy  upoważnione  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  złożone  w  formie  oryginału.  Zgodność  z  oryginałem  wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie  z  treścią  dokumentu  określającego  status  prawny  Wykonawcy  lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona 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 upoważnienie do podpisania oferty nie  wynika    

    bezpośrednio ze złożonego 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  
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 S IWZ,

f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert załącznik wykonawcy,

g) aktualnego  zaświadczenia  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzającego,  że wykonawca 
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert 
załącznik wykonawcy,

h)  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
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odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert 
załącznik wykonawcy,

i) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji  części  zamówienia,  przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. 7 pkt 1 a) – d).

j) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty  oraz  wskazujących,  czy zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  
i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5.a i załącznik 5b

k) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych do  wykonania  zamówienia,  a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami,sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 6ai załącznik  6b do niniejszej 
SIWZ,

l) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7a i załącznik 7b do niniejszej 
SIWZ, 

m) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, (załącznik 
nr 4a do SIWZ) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4b do SIWZ)

n) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale 7  niniejszej SIWZ.
2. Zalecane  przez Zamawiającego  jest  złożenie  w  ofercie  spisu  treści  z  wyszczególnieniem  ilości stron 

wchodzących w skład oferty.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat Urzędu). Wykonawca powinien 
zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący 
sposób:

a. Koperta zewnętrzna  :

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach

Nie otwierać przed 27.05.2013 r. przed godziną 09.15

b. Koperta wewnętrzna:  

Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy.
Oryginał gwarancji należy zamieścić w kopercie z pozostałymi dokumentami.

Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2013 r. o godz. 09.00
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  27.05.2013 r.    godz.   09.15    w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9. 

           Otwarcie ofert jest jawne.

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

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Obliczenie ceny oferty Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację. Wykonawca oblicza cenę ofertową w 
oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 
r. nr  16, poz. 93 ze zm.) ten rodzaj  wynagrodzenia określa w art.  632. W związku z tym cena oferty musi 
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ oraz obejmować 
wszystkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca,  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca podaje cenę za wykonanie I  etapu,  cenę za Wykonanie II  etapu,  oraz sumę cen obu etapów. 
Ocenie podlega suma cen obu etapów.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna 
uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek 
od towarów i usług VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W cenie winny być uwzględnione 
wszelkie podatki, ubezpieczenia, opłaty itp

5. Wszelkich  robót  przygotowawczych,  koszty  map,  decyzji,  uzgodnień  i  innych  potrzebnych  do  wykonania 
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Również koszty:
− Zagospodarowania placu budowy,
− Utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna),
− Dozorowania budowy.
− Odtworzenia dróg, chodników,
− Innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Cena  musi  zawierać  stosowny  podatek  VAT.  Podatek  od  towarów  i  usług  VAT  naliczany  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.  

7. Cena  ofert  -  wynagrodzenie  ryczałtowe,  musi  zawierać  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w ust.  1  niniejszego  paragrafu.  Strony  niniejszej 
umowy  nie  mogą  zmienić  ceny  zamówienia  przedstawionej  w  formularzu  oferty  poza  okolicznościami 
przedstawionymi we wzorze umowy.

8. Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

10. Wymagane  jest  od  Wykonawców  bardzo  szczegółowe  sprawdzenie  w  terenie  warunków  wykonania 
zamówienia.

11. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia.

Strona 19 z 23



12. Ostateczną  cenę  oferty  obejmującą  całość  przedmiotu  zamówienia  stanowi  suma  wartości  składników 
zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto /. 

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

         PLN

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

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

       -   nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  (Suma obu etapów)

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 najniższą cenę.

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
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 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 

złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 
uPzp, zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone 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 niż 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, że złożenie 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 
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zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 
2 pkt 3) uPzp, niezależnie 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 przekaże wszystkim Wykonawcom którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 
pkt 2) uPzp. 

11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 
ust. 1 uPzp. oraz będzie mógł unieważnić 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, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
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 także nazwy (firmy), 

siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

− uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
− uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli 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 unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie  

wszystkich wykonawców, którzy: 
− ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed  upływem  terminu 

składania ofert, 
− złożyli  oferty  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu  składania  ofert  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia 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,  jeżeli  zostało  ono 

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

przesłane pisemnie, 
− w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
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19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 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,  

      JEŻELI 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 możliwości 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 także innemu 
podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
przysługują również 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.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 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;
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 barku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a  – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
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Załącznik nr 4b - informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5a – doświadczenie zawodowe /wykaz wykonanych dokumentacji/,

Załącznik nr 5b – doświadczenie zawodowe /wykaz wykonanych robót budowlanych/,

Załącznik nr 6a – potencjał kadrowy /wykaz osób - projektowanie/,

Załącznik nr 6b – potencjał kadrowy /wykaz osób- roboty budowlane/,

Załącznik nr 7a – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia /projektowanie/,

Załącznik nr 7b – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia /roboty budowlane/,

Załącznik nr 8 – wzór umowy.

Załącznik nr 9 – program funkcjonalno – użytkowy.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  w każdym 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: ………………………………………………….
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