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     I. Zamawiający:

Gmina Borek Wlkp. z siedzibą  63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1 tel. 0-65 57-16-120 
fax.  0-65  57-15-893;  Internet:  http://www.borekwlkp.pl  NIP:  696-175-03-66;  e-mail 
borekwlkp@borekwlkp.pl

     II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
zwaną dalej „ustawą”.

3. Do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli  
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

III. Opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wymagania  dotyczące  wykonania 
przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w 
Studziannie.

Etap II – Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy, która wynika z 
konieczności  dostosowania  obiektu  do  aktualnych  potrzeb,  wymogów  i  przepisów 
związanych  z  budynkami  użyteczności  publicznej.  Projekt  zakłada  dobudowę 
ogólnodostępnego węzła sanitarnego dla osób korzystających ze świetlicy (w tym osób 
niepełnosprawnych)  oraz  zaplecza  gospodarczego.  Istniejące  pomieszczenia  zostaną 
przebudowane lub adaptowane do nowych potrzeb.

Zakres robót:
− rozbiórka części północnej dobudówki
− rozbiórka i montaż nowych posadzek i podłóg,
− nowa stolarka okienna i drzwiowa,
− wymiana instalacji wewnętrznych z armaturą i urządzeniami technologicznymi,
− wymiana rynien i rur spustowych, opierzeń i parapetów blaszanych,
− przekucia w ścianach,
− wstawienie nowych nadproży, nowy podciąg w ścianie wewnętrznej,
− zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i okiennych,
− roboty ziemne i wykonanie fundamentów,
− murowanie ścian fundamentowych, nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne,
− montaż stropu i ocieplenia stropodachu,
− położenie pokrycia dachowego,
− wykonanie  instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  elektrycznej  i  c.o.  wraz  z  kotłem  i 

podgrzewaczami.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają 
się:  projekt  budowlany  wraz  z  przedmiarami  robót  oraz  specyfikacje  techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił co najmniej 
36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane;

2) zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił 30 dniowego
terminu płatności licząc  od dnia  dostarczenia  zamawiającemu faktury za wykonany i 
odebrany przedmiot umowy;

3) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się
o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie  powierzy
podwykonawcom;

IV. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: Etap II do dnia: 30 kwietnia 2013r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
          spełniania tych warunków.

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

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 1 ppkt 1 – 4 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy 
wspólnie.  Warunek  określony  w  pkt  2  powinien  spełniać  każdy  z  wykonawców 
samodzielnie.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może 
polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca  w takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu 
zamówienia,  z  uwzględnieniem wymogów określonych  w  §  1  ust.  3  Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie rodzajów dokumentów,  
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – waru-
nek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnia-
niu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2) wiedza i doświadczenie – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonaw-
ca wykaże  że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli  
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim 
rodzajem i wartością (każda robota budowlana o wartości około 1.000.000 zł brut-
to) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot  zamówienia oraz złoży wykaz 
wykonanych robót  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz za-
łączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie,

3) potencjał techniczny – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunek będzie uznany za spełnio-
ny, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia;

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz wykaże,  że  posiada środki  finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości  nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion 
złotych 00/100 oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakre-
sie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż  1.000.000,00 zł, słow-
nie: jeden milion złotych.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy 
na podstawie dokumentów jakich żąda od wykonawcy w celu wykazania braku pod-
staw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy. 

4. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, za-
mawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy wykluczy z postępowania o udziele-
nie zamówienia. 

5. Katalog zamknięty przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy z po-
stępowania określa art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

6. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z po-
stępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamó-

wienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia  publicznego.  W  takim  przypadku  pełnomocnictwo  do  reprezentowanie 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno 
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być dołączone do składanej oferty. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpo-
wiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli 
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wy-
brana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umo-
wy.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  wg wzoru stano-
wiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków fi-
nansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy  o  kwocie  nie  mniejszej  niż 
1.000.000,00 zł, słownie:  jeden milion złotych , wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wyko-
nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę  nie mniejszą niż  1.000.000,00 zł, słownie:  jeden milion 
złotych.

4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem i 
wartością (każda robota budowlana o wartości około 1.000.000 zł brutto)  robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz 
daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających,  że 
roboty zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ 

Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełnienia  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – kredytowej,  dotyczącą podmiotu,  z  którego 
zdolności  finansowej  korzysta  na  podstawie  art.  26  ust.  2b  ustawy,  potwierdzającą 
wysokość  posiadanych  przez  ten  podmiot  środków  finansowych  lub  jego  zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.

.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 5 do SIWZ;
2) aktualny odpis z  właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy  – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-
minu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w za-
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kresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy   wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzają-
ce że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzy-
skał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wy-
stawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania 
ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub po-
twierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-
ściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełnienia  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 punkcie VI.2 SIWZ.

.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

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:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) 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 de-
cyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert;

.4 Inne dokumenty nie wymienione w punktach 1, 2 i 3.

Wykonawca  zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania:

1) ofertę wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy,  jeśli  nie  wynika  ono z innych 

przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał peł-
nomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza;

3) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający 
cały zakres robót wynikający z załączonego przez zamawiającego do SIWZ przed-
miaru robót, będącego częścią składową dokumentacji projektowej.

.5 Informacje dodatkowe dotyczące składania dokumentów, o których mowa
w punkcie 1, 2 i 3:
1) zgodnie z § 6 ust. 1  rozporządzenia – dokumenty należy składać w formie orygi-

nału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
2) zgodnie z § 6 ust. 2  rozporządzenia – w przypadku wykonawców wspólnie ubiega-

jących się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa 
w  § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wy-
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konawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub  te podmioty;

3) zgodnie z § 6 ust. 3  rozporządzenia – zamawiający może żądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy zło-
żona dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

4) zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia – dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami 
oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób 
uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i  wykonawcy  przekazują  pisemnie.  Oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  kontaktowania  się  z 
wykonawcami są:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia – Joanna Krajewska, tel. nr (065) 57 16 120,
2) w  sprawach  dotyczących  procedury  zamówień  publicznych  -   Wioleta 

Mrówczyńska, tel. nr (065) 57 16 120.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 
20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) PLN.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Borek Wlkp. prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007  z dopiskiem  „WA-
DIUM – w postępowaniu na:  Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiej-
skiej w Studziannie”.

Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, może dołą-
czyć do składanej oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wów-

czas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał
dokumentu  wadium należy złożyć  w Referacie  Finansowym  Urzędu Miejskiego w 
Borku Wlkp., pok. Nr 8.  przed upływem terminu składania ofert.  Kopię dokumentu 
wadialnego wraz z potwierdzeniem z kasy, wykonawca może dołączyć do składanej  
oferty. 

7. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wyma-
galności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy.
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8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofer-
ty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, które-
go oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza,  z zastrzeżeniem art.  46 ust.  4a 
ustawy.

9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium,  na wniosek wykonawcy,  który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwró-
cono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego roz-
strzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonaw-
ca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami  w okolicznościach wymienionych 
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

13. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamó-
wienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu skła-
dania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa
w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

IX. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy).
2. Bieg  terminu związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu składania 

ofert.
3. Wykonawca    samodzielnie    lub    na   wniosek    Zamawiającego   może przedłużyć  

termin  związania   ofertą,   na   czas     niezbędny   do   zawarcia   umowy w   spra -
wie   zamówienia  publicznego,  z  tym  że  Zamawiający  może  tylko  raz, co  naj-
mniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do Wyko-
nawcy  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres,  
nie  dłuższy  jednak  niż  60  dni. 

4. Odmowa  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  pkt. 3  nie  powoduje  utraty  wa-
dium.

5. Przedłużenie    okresu    związania    ofertą    jest    dopuszczalne    tylko z    jedno -
czesnym  przedłużeniem    okresu    ważności    wadium    albo,    jeżeli    nie    jest to  
możliwe,    z wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania ofer -
tą.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę, pod rygorem nieważności, wykonawcy składają w formie pisemnej. 
2. Ofertę sporządza się w języku polskim.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oferta powinna być napisana czytelnie – trwałą techniką – oraz musi być podpisana 

przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 
7. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub przez

upoważnionego przedstawiciela.
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których wyko-

nawca naniósł  zmiany, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
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10. Wykonawca  winien  zamieścić  ofertę  w wewnętrznej  i  zewnętrznej  kopercie,  które 
będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 
63-810 Borek Wlkp. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie oraz posiadać ozna-
czenie: Oferta  na  „Rozbudowa,  przebudowa  i  remont  świetlicy  wiejskiej  w 
Studziannie” i „Nie otwierać przed dniem 14 maja 2012 roku godz. 11:10” oraz 
adres Wykonawcy.

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie,  jednak nie  później  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 polowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 
ust. 1  ustawy).

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 
11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a  ustawy).

13. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa na  bieg  terminu  składania 
wniosku, o którym mowa w punkcie 11 (art. 38 ust. 1b  ustawy)

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapy-
tania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na 
tej stronie.

15. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji  zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

16. Jeżeli  w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego zmiana 
treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogło-
szenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

17. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne (art. 12a 
ustawy).

18. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowa-
dzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i in-
formuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków za-
mówienia,  oraz  zamieszcza informację  na stronie  internetowej,  jeżeli  specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku prze-
dłużenia terminu składania ofert zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogło-
szenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 38 ust. 6 ustawy).

19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

20. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przy-
gotowane,  opieczętowane  i  oznaczone  zgodnie  z  postanowieniami  pkt  10,  a  we-
wnętrzna i zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmia-
na” lub “wycofanie”.

21. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wyko-
nawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywa-
nia zmian zostaną dołączone do oferty.
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22. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą otwiera-
ne. Zwrot oferty wycofanej nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie  
protestu.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.  Pisemną ofertę  należy  złożyć  lub  przesłać  na  adres  zamawiającego  – 
Gmina  Borek  Wlkp.,  63-810  Borek  Wlkp.,  ul.  Rynek,  pokój  Nr  1 
SEKRETARIAT nie później niż do dnia 14.05.2012 r.  do godz. 1100.

2. Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą 
za pokwitowaniem odbioru, na adres zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca 
złoży   ofertę  osobiście  otrzyma  pisemne  potwierdzenie  złożenia  oferty  z 
odnotowaniem  terminu  jej  złożenia  (dzień  i  godzina)  oraz  numeru  jakim  oferta 
została oznakowana. W przypadku przesłania oferty pocztą,  za termin jej złożenia 
uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną 
zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 14.05.2012r. o godz. 1110 

w Urzędzie  Miejskim,  ul.  Rynek  1,  63-810  Borek  Wlkp. Pokój  Nr  7,  SALKA 
POSIEDZEŃ.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda 
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności  zawartych  w 
ofertach.
8. Informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 i 4 zamawiający przekaże niezwłocznie 
wykonawcom,  którzy  nie  byli  obecni  przy  otwarciu  ofert,  na ich  wniosek  (przesłany 
pisemnie pocztą lub faksem).
9.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w 
terminie składania ofert, zastrzegł,  że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca  nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
1) wykonawca opracuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej w opar-

ciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa z uwzględnieniem całego za-
kresu robót określonego w przedmiarach robót;

2) wykonawca opracuje kosztorys ofertowy z podziałem na elementy jak w przed-
miarach robót;

3) wykonawca następnie obliczy wartość netto całego zadania tj. zsumuje otrzymane 
wartości netto poszczególnych elementów robót wynikające z kosztorysu ofertowe-
go;

4) wykonawca następnie określi stawkę (%) podatku VAT oraz obliczy kwotę podatku 
VAT (PLN);

5) wykonawca następnie obliczy wartość brutto całego zadania tj. zsumuje otrzymaną 
wartość netto (PLN) i obliczoną kwotę podatku VAT (PLN).  Kosztorys ofertowy 
opracowany metodą kalkulacji  uproszczonej  należy dołączyć do składanej 
oferty.

10/16



2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 
3. Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu 

budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geo-
dezyjnej, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, w tym także kosz-
ty wydania wszelkich opinii,  wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie 
tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji  
obciążają wykonawcę. Dla potrzeb realizacji zamówienia wykonawca zabezpieczy we 
własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.

4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto uwzględniająca całość robót objętych ni-
niejszym zamówieniem.

5. W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz stawkę podatku VAT uwzględnioną przy wyliczeniu ceny oferty.

6. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązują-
cymi na dzień złożenia oferty.

7. Cena oferty winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie.
8. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wycenę wszystkich pozycji wymienionych 

w załączonym do specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia przedmiarze robót. 
Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w 
postaci odpowiednich  katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu 
robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalku-
lacji cen. Podstawą w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

9. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 
ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, któ-
rzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

10. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w zło-
tych polskich.

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

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

l.p. Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium 
1. Cena ( C ) 100 100 punktów

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  
Ci
Cmin

  • Max  (C)

gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena  spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
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3. Niniejsze  zamówienie  zostanie  udzielone  temu  wykonawcy,  którego  oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający udzieli niniejszego  
zamówienia  temu  wykonawcy,  który  przedstawi  najniższą  cenę  za  realizację  
zamówienia.

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

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zgodnie  z  art.  92 
ust.1 ustawy zawiadomi wykonawców,  którzy złożyli oferty o:
1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  siedzibę  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,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie określonym zgodnie z art.  94 ust.  1  lub 2 ustawy,  po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. W niniejszym postępowaniu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z 
wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie  to zostało 
przesłane faksem, w sposób określony w punkcie VII.2 SIWZ, albo 10 dni – jeżeli zo-
stało przesłane w inny sposób. 

3. W niniejszym postępowaniu zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówie-
nia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
2) nie odrzucono żadnej oferty,
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego. 
5. Przed podpisaniem umowy wykonawca opracuje i uzgodni z zamawiającym harmo-

nogram rzeczowo-finansowy robót, który stanowił będzie załącznik do umowy.
6. Zgodnie z przepisami art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, przed zawarciem umowy wy-

konawca, który zamierza zatrudnić przy wykonaniu zamówienia publicznego podwy-
konawców, przedstawi zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą lub jej pro-
jekt, wraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie 
lub projekcie umowy.

7. W umowie o roboty budowlane zawartej między zamawiającym a wykonawcą, strony 
ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 
podwykonawców.

8. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiega-
jących się o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy bę-
dzie  żądał  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia,  umowy  regulującej 
współpracę tych wykonawców (tzw. umowy konsorcjum).

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana  uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chybże za-

12/16



chodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 usta-
wy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy, żąda od wykonawcy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, 

2. Zamawiający ustalił zabezpieczenie w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofer-
cie wykonawcy. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-
konania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru  wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości.

5. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić przelewem (polecenie 
przelewu) na rachunek bankowy Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy
w  Gostyniu  Oddział  Borek  Wlkp.  Nr  10  8678  0005  0020  0200  0231  0007.  
Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  pieniądza  będzie  się  uważać  za  wniesione 
prawidłowo wówczas jeżeli kwota zabezpieczenia będzie znajdowała się na koncie 
zamawiającego przed upływem terminu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w Referacie Fi-
nansowym Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. pok. Nr 8. Referat wyda poświadczenie 
złożenia zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz bę-
dzie się uważać za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli oryginał dokumentu zabez-
pieczenia zostanie złożony w kasie zamawiającego przed upływem terminu podpisa-
nia umowy.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na za-
liczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda wykonawcy winna być wów-
czas wyrażona na piśmie.

8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy stano-
wiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  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.

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 
określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokona-
nia  istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej 
zmiany:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:

a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu 
jego przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie termi-
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nu zakończenia robót  budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni,  na 
wniosek wykonawcy,

b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie 
lub zbyt  niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów 
technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie 
nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożli-
wiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin re-
alizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny 
do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,

c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamó-
wieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie moż-
na było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wy-
konanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może 
ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkują-
cych dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym,

d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy pomimo zachowania należytej staranności, konieczności uzyskania decy-
zji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykona-
nia prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wyko-
nania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie 
będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez 
niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wnio-
sek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji  
robót,

2) termin wykonania robót  określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek 
wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;

b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla 
zamawiającego. W takiej  sytuacji  zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa 
wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę 
na zakończenie robót przed terminem;

3) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia 
może nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót  będzie odbie-
gała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia 
ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie 
proporcjonalnie  zmienione  (zmniejszone  lub  zwiększone)  przy  zachowaniu  cen 
jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie oferto-
wym wykonawcy;

4) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia 
może nastąpić również w przypadku zaniechania wykonania części robót określo-
nych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą oblicze-
nia ceny oferty, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

5) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia 
może nastąpić w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny 
oferty i wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. Zmiana taka 
jest możliwa jedynie  w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych nie będzie 
miało wpływu na  wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

6) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wyko-
nawca przewidywał  powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonaw-
com) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:
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a) zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwyko-
nawcom,

b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;
7) zmiana osób wskazanych w umowie występujących zarówno po stronie zamawia-

jącego jak i  wykonawcy nastąpi  wyłącznie w przypadkach pisemnie uzasadnio-
nych.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamó-
wienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiają-
cego przepisów ustawy. 

2. 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. ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej jakie przysługują w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego są: ODWOŁANIE i SKARGA DO SĄDU.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowa-

niu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty wykonawcy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii na-
stąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną).

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

8. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający  powtarza 
czynność  albo dokonuje czynności  zaniechanej,  informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na wymienione czynności nie przy-
sługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

9. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu  wnosi  się  w terminie 5 dni  od daty 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wnie-
sienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem), 
albo w terminie 10 dni jeżeli  zostały przesłane w inny sposób (np. za pośrednic-
twem Poczty Polskiej).

10. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w termi-
nie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 9 i 10  wnosi się w termi-
nie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności moż-
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na było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesie-
nia.

12. Odwołanie zostało szczegółowo uregulowane przepisami art. 180 – 198 ustawy.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysłu-

guje skarga do sądu.
14. Skarga do sądu została szczegółowo uregulowana przepisami art. 198a – 198g usta-

wy.

XVIII. Inne istotne informacje.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX.  Integralną  częścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  stanowią 
następujące załączniki:

1. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2.
3. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia” – załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – załącznik nr 4 do 

SIWZ.
5. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z po-

stępowania o udzielenie zamówienia” – załącznik nr 5.
6. Formularz do wypełnienia - „Oferta wykonawcy” – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Wzór umowy (projekt) – załącznik nr 7.
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