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Gmina Przywidz 
 

ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz  
_____________________________________________________ 

 

 

Nr zamówienia: RO.Z 271.10.2012 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego  

 

na  

 

wykonanie remontu części wspólnych budynku mieszkalnego 
 w Trzepowie przy ul. Mestwina 4 

 

 
Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

 

 

 

 

 

.…………………………………… 

    ZATWIERDZAM 

 

 
 
 
 

Przywidz,  sierpień 2012 r. 
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I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
Gmina Przywidz 
Adres: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz 
REGON: 191674990 
NIP:  591-12-92-435 
Nr tel.:   (58) 682 51 46 
Nr fax.:  (58) 682 52 25 
Adres e-mail:  sekretariat@przywidz.pl 
Strona internetowa:  www.urzad.przywidz.pl 

 
II.  TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartość 
zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46 ustawy Pzp. 

 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części wspólnych zasiedlonego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Trzepowie przy ul. Mestwina 4, 
usytuowanego na działce nr 194/9 w obrębie geodezyjnym Trzepowo. 

2. Zakres remontu obejmuje wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 
remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. 

3. Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje: 
a) rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, 
b) rozebranie istniejącej konstrukcji dachu, 
c) wymianę następujących elementów więźby dachowej: 

− krokwi dachowych, 
− murłat i podciągów dachu, 
− słupków i zastrzałów, 

d) wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
e) wymianę pokryć dachowych, 
f) renowację kominów dachowych, 
g) wymurowanie komina dachowego od poziomu stropu, 
h) wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

4. Prace remontowe mają  doprowadzić budynek do właściwego standardu technicznego       
i estetycznego. 

5. Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę. 
6. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty:  

1) dokumentacja projektowa, składająca się z: 
a) projektu budowlano-wykonawczego – załącznik B do SIWZ, 
b) przedmiaru robót – załącznik C do SIWZ, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)            
– załącznik D do SIWZ. 
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UWAGA 
Przedmiar robót został załączony do specyfikacji w celu ułatwienia wyliczenia ceny 
oferty i sporządzenia szczegółowego kosztorysu, który będzie podstawą fakturowania 
częściowego oraz sporządzenia harmonogramu realizacji zamówienia. 

7. Kod wg CPV: 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262690-4 Remont starych budynków 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

8. Zamawiający zaleca, Ŝeby Wykonawcy przed sporządzeniem oferty zapoznali się ze 
stanem technicznym budynku dokonując wizji lokalnej. 

9. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek 
prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do 
pełnej wysokości strat. 

10. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i OP przy realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie 
prowadzenia prac.  

11. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 
12. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
13. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości  składania ofert wariantowych. 
14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), 

której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iŜ 
Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 

17. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty, Wykonawca jest zobowiązany 
udzielić gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót. 

 
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 grudnia 2012 r. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy w powyŜej określonym terminie jest warunkiem 

otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania od Agencji Nieruchomości Rolnych w 
wysokości 90% wartości inwestycji. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest 
wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 



4 
 

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za 
spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał wielobranŜowe roboty budowlano-remontowe o łącznej wartości co 
najmniej 200 000 zł brutto. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złoŜonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr A.2 do SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobą 
do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
UWAGA:  
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 
złoŜonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr A.2 do SIWZ. 

2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  

3. Ocena spełnienia wyŜej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie 
na podstawie informacji zawartych w złoŜonych przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 
Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z postępowania. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykaŜą brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 
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VI.  INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH 
OD WYKONAWCÓW  

      1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złoŜyć:  
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A.2 do   

SIWZ); 
2) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr A.4 
do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr A.5 do SIWZ). 

4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
jeŜeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawcy muszą złoŜyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu -załącznik 

nr A.3 do SIWZ; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;  
w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 2 ppkt 1 
niniejszego rozdziału; 

3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

5. Zaleca się, Ŝeby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą złoŜyły w celu 
wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, 
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aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 

3) Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do 
składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

4) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złoŜone w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; przyjmuje się, Ŝe 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takŜe pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. 

5) Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) kaŜdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia; 
b) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ, które muszą zostać 

złoŜone na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia, kaŜdy Wykonawca składa osobno; 

c) łącznie (wspólnie) Wykonawcy mogą spełniać warunki, o których mowa w rozdz. 
V pkt 1 ppkt 1-4 SIWZ; 

d) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 ppkt 2, 3 i 4 SIWZ, które naleŜy 
złoŜyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawcy składają wspólnie lub kaŜdy Wykonawca osobno. 

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kaŜdy Wykonawca 
składa osobno lub Wykonawcy składają jedno wspólnie. 

6) Dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane przez 
pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań. 
 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną 
oraz za pomocą faksu. W wypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za 
pomocą faksu, kaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania e-maila lub faksu. 
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane w formie pisemnej naleŜy kierować na adres: 
Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7,83-047 Przywidz; 
przekazywane drogą elektroniczną naleŜy kierować na adres: sekretariat@przywidz.pl ; 
natomiast przekazywane za pomocą faksu naleŜy kierować na numer faksu:  
(58) 682-52-25. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, jednak nie 
później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, Ŝe wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na 
stronie internetowej,  na której udostępniona jest specyfikacja (www.urzad.przywidz.pl). 

8. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub 
odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 
stronie internetowej,  na której udostępniona jest specyfikacja. 

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców 
stają się integralną częścią SIWZ i są wiąŜące dla Wykonawców. 

11. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.  

12. JeŜeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia, przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

13. Osoba ze strony Zamawiającego upowaŜniona do kontaktowania się z Wykonawcami:  
Jerzy Jusiak 
tel.:785 855 024,  (58) 682-59-93 

 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu 
składania ofert. Wysokość wadium wynosi: 3 000 PLN, (słownie: trzy tysiące 00/100 
złotych). 

2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w 
Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz w Banku Spółdzielczym w Pruszczu 
Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 z podaniem tytułu: „Wadium – remont 
części wspólnych budynku mieszkalnego w Trzepowie przy ul. Mestwina 4 -         
RO.Z 271.10.2012”. 
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
04.09.2012 r., do godz. 14:00. 

4. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 naleŜy wnieść poprzez 
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Urzędzie Gminy Przywidz w 
pokoju nr 2.4,w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie 
pocztą na adres Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 
Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 Zamawiający będzie 
uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.09.2012 r., do godz. 14:00.  

5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z 
obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 
3) kwotę, 
4) termin waŜności, 
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 
6) być nieodwołalny,  
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp,  
8) a takŜe obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

6. Zaleca się, aby Wykonawca złoŜył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium 
(kserokopię gwarancji lub poręczenia albo kserokopię przelewu). 

7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w 
wymaganej formie, na cały okres związania ofertą skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem okoliczności, o 
których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium,na pisemny wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o 
zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
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12. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z 
odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 

przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 
udowodni, Ŝe wynikało to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie naleŜy podać nr konta, na który 
Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 

 
IX.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą na wniosek Zamawiającego, z 
tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 
tym Zamawiającego. 

4. PrzedłuŜenie terminu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą.  

5. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złoŜona w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności, napisana trwałą i  czytelną techniką. 

2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą naleŜy odczytywać wraz z 
ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiąŜącą. 
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9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie 
elektronicznej. 

10. Dokumenty winny być złoŜone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz „Oferta” - załącznik nr 
A.1 do SIWZ oraz niŜej wymienione  oświadczenia i dokumenty: 
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się  o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie); 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą; 

3) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ; 
4) potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię gwarancji lub poręczenia albo 

kserokopię przelewu). 
12. Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy.      

W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako 
osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne 
pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby 
podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 
Uwaga : 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyj ąć, Ŝe w kaŜdym 
przypadku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 
uniemoŜliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

14. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu 
są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeŜonych przez Wykonawcę składającego ofertę. 

15. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niŜ w terminie składania ofert, w 
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. 

17. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu „Oferta”. W 
przeciwnym razie cała oferta moŜe zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby 
informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złoŜone przez Wykonawcę 
w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

18. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
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19. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub 
odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje 
(zgodnie z wyrokiem Sądu NajwyŜszego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).  

20. ZłoŜone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty i 

uczestnictwem w postępowaniu. 
22. Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być 

podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna 
być podpisana przez kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
upowaŜnionego przedstawiciela - pełnomocnika. 

23. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu "Oferta", 
jak i w innych dokumentach powołujących się na "Wykonawcę", w miejscu np. nazwa i 
adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich 
pełnomocnika. 

24. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych 
opakowaniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie 
winno być zaadresowane: 

Urząd Gminy Przywidz, 
ul. Gdańska 7, 

83-047 Przywidz 
oraz opisane: „Oferta na wykonanie remontu części wspólnych budynku 
mieszkalnego w Trzepowie przy ul. Mestwina 4 – RO.Z 271.10.2012. Nie otwierać do 
dnia 04.09.2012 r. godz. 14:15.” 
Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umoŜliwienia niezwłocznego zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złoŜenia 
oferty po terminie. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia opakowań (kopert). 

 
XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 
Przywidz lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 04.09.2012 r. do 
godz. 14:00. 

2. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), 
o terminie złoŜenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin 
np. wysłania listem poleconym lub złoŜenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe zmienić ofertę lub ją wycofać. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem niewaŜności.  

4. Zmiana oferty powinna być przygotowana, opakowana oraz zaadresowana i oznaczona 
tak, jak oferta, dodatkowo opatrzona napisem „ZMIANA”. Podobnie w przypadku 
powiadomienia o wycofaniu oferty – winno być opatrzone dodatkowo napisem 
„WYCOFANIE”. 

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

6. Oferty zostaną otwarte w dniu 04.09.2012 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy Przywidz, 
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, w pokoju nr 2.3. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 
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8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jakie zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający 
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 
 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Cenę oferty naleŜy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w 

rozdz. III niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, projektu budowlano – 
wykonawczego i STWiORB stanowiących materiał do sporządzenia oferty. 

3. Cenę oferty naleŜy podać w formularzu „Oferta” (załącznik nr A.1 do SIWZ). 
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 

negocjacjom i będzie wiąŜąca dla Stron umowy.  
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 
6. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne                        

do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – 
wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków i obowiązków 
określonych w SIWZ i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne 
nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla 
kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz 
koszty utylizacji i składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki oraz odpadów 
powstających podczas prowadzenia prac. 

7. JeŜeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest 
niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone 
po ich wykonaniu, gdyŜ Zamawiający uwaŜać będzie, Ŝe zostały ujęte w cenie oferty. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wprowadzenia zmian lub 
modyfikacji w przedmiocie zamówienia, Wykonawca winien zwrócić się z wnioskiem do 
Zamawiającego w trybie określonym w art. 38 ustawy Pzp. 

9. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy 
realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość 
techniczną, uŜytkową, estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w specyfikacji oraz muszą 
zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

10. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w 
złotych polskich. 

11. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 
13. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 

Zamawiającemu szczegółowy kosztorys, który posłuŜył Wykonawcy do wyliczenia ceny 
oferty. Szczegółowy kosztorys będzie słuŜył stronom do rozliczeń finansowych realizacji 
zamówienia, będzie podstawą fakturowania częściowego oraz sporządzenia 
harmonogramu realizacji zamówienia. 

 
XIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY  I  SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
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3. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert, którym Zamawiający będzie 
się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest cena oferty. Cena  -  100 %. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną, spełniająca 
wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp. 

5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa 
pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 

100⋅=
Cb

Cn
Pc  

 
gdzie:     Pc  – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 

Cn  – najniŜsza cena oferty spośród złoŜonych ofert podlegających ocenie 

Cb  – cena ocenianej oferty  

6. Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
7. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

8. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XIV.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres 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 złoŜyli oferty, a takŜe punktację 
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert ;  

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, po upływie którego moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego.   

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń).  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII 
SIWZ. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 
183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
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wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub 
drogą elektroniczną albo 10 dni jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów określonych w pkt 4, jeŜeli w niniejszym postępowaniu: 

a) zostanie złoŜona tylko jedna oferta lub 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta oraz nie zostanie wykluczony Ŝaden 

Wykonawca.  
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy. 
7. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złoŜona przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem 
umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć umowę regulującą ich współpracę przy 
realizacji niniejszego zamówienia. 

8. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe 
zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania. 

9. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

10. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy 
Pzp.  

 
XV. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr A.6 do SIWZ. 
2. NaleŜy zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie 

wnosi Ŝadnych zastrzeŜeń co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść na 
formularzu „Oferta” . 

 
XVI.  ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 
wniesienia  zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (ceny 
całkowitej podanej w ofercie). 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy naleŜy wnieść nie później niŜ w dniu 
podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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5. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez 
ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na 
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony 
zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 

(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta (banku, podmiotu poręczającego lub 
instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją 
(dokładne określenie nazwy zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 
4) termin waŜności, 
5) informację o nieodwołalności poręczenia/gwarancji 
6) zobowiązanieporęczyciela/gwaranta do bezwarunkowejzapłaty kwoty zobowiązania, 

bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji,niezwłocznie po przekazaniu 
pierwszegopisemnego Ŝądania zapłaty przez Zamawiającego, 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 
65833500030112371220000002 
tytuł wpłaty: „Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy - remont części 
wspólnych budynku mieszkalnego w Trzepowie przy ul. Mestwina 4                       
- RO.Z 271.10.2012.” 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za naleŜycie wykonane,  

2) pozostałą część (30 %) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po 
potrąceniu ewentualnych naleŜności Zamawiającego, na których pokrycie 
ustanowiono zabezpieczenie. 

 
XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli interes w uzyskaniu  
niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.  

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
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3) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

XVIII.  INNE ISTOTNE INFORMACJE 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 
 
 
INTEGRALN Ą CZĘŚCIĄ SPECYFIKACJI SĄ ZAŁĄCZNIKI: 
zał. A.1 – Formularz „Oferta” 
zał. A.2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
zał. A.3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zał. A.4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 
zał. A.5 – Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
                 posiadają wymagane uprawnienia 
zał. A.6 – Wzór umowy 
zał. B   –  Projekt budowlany: 

Rys. 1  Mapa 
Rys. 2  Elewacja frontowa – inwentaryzacja 
Rys. 3  Elewacja zaplecza – inwentaryzacja 
Rys. 4  Elewacja szczytowa lewa – inwentaryzacja 
Rys. 5  Elewacja szczytowa prawa – inwentaryzacja 
Rys. 6  Charakter, przekrój poprzeczny poddasza – inwentaryzacja 
Rys. 7  Rzut więźby dachowej – inwentaryzacja 
Rys. 8  Rzut połaci dachowej – inwentaryzacja 
Rys. 9  Elewacja frontowa  
Rys. 10  Elewacja zaplecza 
Rys. 11  Elewacja szczytowa lewa 
Rys. 12  Elewacja szczytowa prawa 
Rys. 13  Charakter, przekrój poprzeczny poddasza 
Rys. 14  Rzut więźby dachowej 

zał. C   –  Przedmiar robót 
zał. D  –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
 


