SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
w sprawie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwot określonych
w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych pod nazwą :

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w budynkach komunalnych w Mroczeniu i Żurawińcu”

Zamawiający: Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63- 604 Baranów

Zatwierdzam: Bogumiła Lewandowska-Siwek – Wójt Gminy Baranów

Baranów, dnia 13 marca 2012r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Gmina Baranów, 63-604 Baranów, ul. Rynek 21 , tel, 62 78 10 400,
faks 62 78 10 405, zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza Wykonawców do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych w Mroczeniu
i Żurawińcu”
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp.
2.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej BIP
Zamawiającego http://bip.baranow.pl/

3.

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji, zwanej dalej „SIWZ”.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,
zebrania Wykonawców,
zawarcia umowy ramowej,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie jaką część zamówienia zamierza
powierzyć do wykonania podwykonawcom.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w budynkach komunalnych Gminy Baranów. Roboty budowlane swym zakresem obejmują
wykucie z muru starej stolarki i wstawienie nowej wraz z obsadzeniem podokienników
i parapetów zewnętrznych w tym:
1) w budynku w Mroczeniu wymianę 24 szt. stolarki okiennej drewnianej o powierzchni
42,02m2 i 2 szt. drzwiowej o powierzchni 5,67m2

2) w budynku w Żurawińcu wymianę 29 szt. stolarki okiennej drewnianej o powierzchni
69,05m2 i 13 szt. PCV o powierzchni 5,72m2 oraz 4szt. drzwiowej o powierzchni
15,51m2
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia z konserwatorem zabytków
projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót oraz, które stanowią załączniki do
niniejszej SIWZ.
3. Oferty równoważne:
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Wymagania Zamawiającego odnośnie
jakości i zastosowanych materiałów określa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
(STWiOR) która będzie podstawowym dokumentem przy odbiorze robót oraz ocenie czy
proponowane materiały i urządzenia równoważne spełniają oczekiwania Zamawiającego.
Zamawiający dopuści do stosowania tylko materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych
niż opisane w STWiOR.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2012r.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: 36 miesięcy.
IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające
na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej wartości minimum 130.000zł.
Wykonawca może polegać 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. Wykonawca w takiej
sytuacji 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 wykonaniu zamówienia.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, 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) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składnia ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 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 terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4),
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

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 powyżej.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

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 decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
VI.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu obowiązuje forma pisemna. Zamawiający dopuszcza stosowanie faksu lub
poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający wnosi o stosowanie faksu nr 62 7801 04 05 i adresu poczty elektronicznej
gmina@baranow.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Bączek, tel. 62 781 04 09.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r., Nr 42, poz. 275).
Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Kępnie Oddział w Baranowie nr 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004;
Wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Gminy
w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, dołączając do oferty potwierdzenie złożenia
wadium.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
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) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
2. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana
strona powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem"
przez Wykonawcę.
3. Złożona oferta wraz z innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być
zgodna z treścią SIWZ.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim,
nieścieralnym atramentem. Zaleca się przygotowanie oferty na maszynie do pisania lub
komputerze.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez notariusza.
7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane oraz spięte, wszystkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie).
Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na:
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych w Mroczeniu
i Żurawińcu”
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 30 marca 2012r. o godz. 10.00 Oferty należy składać
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów –
Sekretariat.
X.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w sposób jawny w tym samym dniu
(określonym powyżej) - o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego – Galeria (sala sesyjna,
II piętro).
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie
brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu
zamówienia w wymaganym terminie.
2. Cena obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności określonych w przedmiarach robót,
SIWZ oraz STWiOR .
3. Cena oferty winna być sumą cen wykonania wszelkich robót budowlanych i czynności
leżących po stronie Wykonawcy.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca
nie może żądać podwyższenia ceny chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.
XI I . O PI S KRYT E RI Ó W , KT Ó RYMI ZAMAW I AJ Ą CY B Ę DZI E S IĘ
KI E RO W AŁ PR Z Y W YB O R ZE O FE RT Y W R A Z Z PO D A NI E M
Z NA C ZE NI A T Y C H KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:
Cena - 100 %.
2. Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ 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 jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 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 - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
XIV. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ
W terminie przed podpisaniem umowy wykonawca, którego ofertę wybrano winien
dopełnić następujących formalności:
- dostarczyć kosztorys ofertowy
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.
Załączono wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

XVII. ZMIANY W SPOSOBIE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2, 3 i 6 niniejszego punktu niedopuszczalne są
istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne są jednak za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, pod
warunkiem, że są one korzystne dla Zamawiającego i dotyczą choćby jednej z kwestii
określonych w ustępach 3 i 6 niniejszego punktu.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną
zmianą elementu robót budowlanych,
2) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
4) rezygnacji z wykonywania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20%
wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany ceny.
3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca
zmianę przedstawia projekt zamienny oraz przedmiar i niezbędne rysunki Projekt taki
wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem
przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności i jakości ukończonych robót
budowlanych,
3) zmiana obowiązujących przepisów,
4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
7)
zaistnienie
nieprzewidzianych
w
umowie
warunków
geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych,
a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na
przewidzianych w niej warunkach,
8) siła wyższa.
7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 4, oraz
kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych
wyjściowych przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik
do niniejszej umowy.

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
9. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga podpisania aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności.
XVIII.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują wykonawcy, 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 ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, w terminach określonych w art. 182 PZP.
5. 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.
XIX. Lista załączników
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1) wzór formularza oferty – załącznik nr 1
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3,
4) oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – załącznik nr 4,
5) wzór umowy – załącznik nr 5,
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 6,
7) kryteria oceny – załącznik nr 7,
8) przedmiary robót.

