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Łubniany, 2009-12-11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana
w Brynicy".

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223
z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:
2009-12-11

Ks. Krzysztof Mróz
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1. ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymsko – Katolicka
P.W. św. Szczepana w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 50
46-024 Brynica
tel. 077 42 70 633
http://www.parafia.brynica.opole.pl/
e-mail: parbrynica@popczta.onet.pl
NIP: 991-02-72-071, REGON: 040073611.
Godziny urzędowania od 7.30 do 9.00 oraz 18.30 do 20.00
Konto bankowe: ING Bank Śląski
Nr konta: 86 1050 1504 1000 0022 7539 0769
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony
3. NUMER POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/3410/PBr/2/2009. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy, - w skład
którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty betonowe,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie drenażu,
- budowa ogrodzenia klinkierowego,
- wykonanie remontu przęseł.
4.2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót
stanowiących załącznik do niniejszej Dokumentacji Przetargowej.
4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie
zaproponowania innych urządzeń i materiałów niż wskazane w Dokumentacji Projektowej pod
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warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów takich samych jak
określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie
stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. W przypadku
zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym staraniem uzyskać
zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby opracować zamienną
Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień i przeprowadzić wszystkie
wymagane Prawem budowlanym zmiany.
4.4. Każdy z wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu
budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz
celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie
Wykonawca.
4.5. Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem ujęto
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej
specyfikacji.
Wspólny Słownik Zamówień :
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń.
5. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
I AUKCJI ELEKTRONICZNE:
Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji wymagany: 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r.
poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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9.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki
i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp.

1

2

Nazwa dokumentu
potwierdzającego:
Oświadczenie z art. 22 ust.1 o
uprawnieniu do udzielenia
zamówienia

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2
o nie wykluczeniu z postępowania

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się
o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych

3

aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert

4

wykaz wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat robót
budowlanych , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączenia
referencji potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane
należycie

5

Warunek do spełnienia:

wykaz kadry kierowniczej
i pracowników przewidzianych do
realizacji zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich
czynności

Nr
załącznika
do SIWZ
2

3

posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności
tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu
o prowadzeniu działalności zgodnej
z przedmiotem zamówienia

-

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych
pięciu lat co najmniej dwa zamówienia
o charakterze, złożoności i wartości
porównywalnej z zakresem niniejszego
zamówienia (tj. roboty murarskie z cegły
klinkierowej).

4

Łączna wartość tych zadań powinna być
większa od 200 000,00 zł/brutto.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę
kierowniczą posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnej funkcji technicznej
/wpisani na listę członków właściwej izby
zawodowej/ w specjalności: konstrukcyjnobudowlanej.

5

W tym dysponują co najmniej osobami:
- kierownik budowy - uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej, minimum 5 lat stażu pracy
na stanowisku kierownika budów.
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6

Zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia

dokumenty stwierdzające, że osoby,
które będą wykonywać zamówienie,
posiadają wymagane uprawnienia tj.
7

- uprawnienia budowlane w
specjalności objętej zamówieniem,
- aktualne zaświadczenia o wpisie
na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie kadry
kierowniczej i pracowników, wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował

-

osoby, które będą wykonywać zamówienie,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień

-

8

Warunki gwarancji - oświadczenie

Udzielą pełnej (materiały i robocizna)
gwarancji na dostarczone urządzenia na okres
nie krótszy niż 7 lat.

-

9

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

7

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
10. WADIUM:
Nie wymagane.
11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ustawie.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
a:

W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1

Ks. Krzysztof Mróz – Proboszcz Parafii –
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tel. 77 470 633, e-mail: parbrynica@popczta.onet.pl

b:

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1

Ks. Krzysztof Mróz – Proboszcz Parafii –
tel. 77 470 633, e-mail: parbrynica@popczta.onet.pl

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
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Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem
sprawy ZP/341-0/PBr/2/2009, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego
adresie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 13 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku nr 6 do
oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.).
13.1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Lp:

Wymagany dokument:

Nr
załącznika
do SIWZ

1.

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu

1

2.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

2

3.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania

3

4.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-

5.

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

4

6.

Referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (z
referencji winno wynikać spełnienie warunku dot. rodzaju robót oraz ich
wartości brutto)

-

7.

Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności

5

8.

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych osób (jeżeli
występuje)

-

9.

uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem

-

10.

aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego

-
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11.

Wykaz robót zlecanych podwykonawcom

6

12.

Zaakceptowany druk umowy

7

13.

Kosztorys ofertowy – wraz z wykazem stawek i narzutów – sporządzony
w oparciu o przedmiar robót

-

14.

Harmonogram rzeczowo - finansowy

-

15.

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika.
Może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw.
lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).

-

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Zamawiający wzywa w określonym terminie Wykonawców którzy nie złoży oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo złożyli oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa zawierające
błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o
dopuszczenie
do
udziału
w
postępowaniu
albo
termin
składania
ofert.
Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.).
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać na Plebani Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. św. Szczepana
w Brynicy z/s. 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50 - do dnia 11.01.2010r. do godz.
10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu
11.01.2010r. o godz. 11:00, na Plebani Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. św. Szczepana
w Brynicy z/s. 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50.
Zawartość oferty:
- wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie 13 specyfikacji, wg

Strona: 8/12

Projekt
„Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy””
dofinansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)

załącznika nr 1 do specyfikacji,
- dokumenty wymienione w punkcie 13.1. specyfikacji w podanej tam kolejności.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
15.1. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy
dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w:
dokumentacji projektowej;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
przedmiarze robót;
istotnych postanowieniach umownych.
Oprócz robót budowlanych będą to również koszty:
wszelkich robót przygotowawczych;
zagospodarowania placu budowy;
utrzymanie zaplecza budowy;
pełna obsługa geodezyjna;
projekt, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót;
koszty dokumentacji powykonawczej;
wywóz nadmiaru urobku oraz koszty wysypiska;
po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych; koszty prób, badań, odbiorów.
15.2. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT.
15.3. Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stosując
podstawy wyceny jak w przedmiarze robót . Ceny czynników produkcji ( R ,M, S), koszty
zakupu, koszty pośrednie i zysk należy skalkulować według informacji własnych Wykonawcy
lub innych informacji ( np. SEKOCENBUD).
15.4. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od niego bardzo szczegółowe
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
15.5. Oferowana cena ma formę wynagrodzenia ryczałtowego , które w trakcie realizacji
niniejszego przedsięwzięcia nie będzie podwyższone (art. 632 k.c.)
15.6. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych
polskich na podstawie odbiorów częściowych określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym, który wykonawca winien opracować jako załącznik do oferty.
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16. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

1.

Nazwa kryterium:

Waga:

Cena (koszt)

100 %

Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium:

Wzór:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
1

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną
zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie
kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.).
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, 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,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyżej Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.bip.lubniany.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż
przed upływem terminu związania ofertą.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania
ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych w złożonej ofercie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia.
19. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej
Specyfikacji.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone w dziale VI ustawy.
21. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.).
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika:

1

Formularz oferty

2i3

Oświadczenie z art. 22 i z art. 24

4

Wykaz robót

5

Wykaz kadry kierowniczej i pracowników

6

Wykaz zadań zlecanych podwykonawcom

7

Formularz umowy
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8

Przedmiar robót

9

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10

Dokumentacja techniczna
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