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I. Zamawiający:
Gmina Książ Wlkp., w imieniu której działa Burmistrz Książa Wlkp. , adres:
63-130 Książ Wlkp. ,ul. Stacha Wichury 11 a ,tel. 61 28-22-001; fax. 61 28-22-724;
Internet: http:// www.ksiaz-wlkp.pl;
e-mail urzad@ksiaz-wlkp.pl
NIP: 785-16-61-188; REGON: 631258141;
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.
2) Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
3) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
1.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu
zamówienia.

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kołacinie jest realizowana w ramach
inwestycji ujętej w budżecie gminy „Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.”
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej z rur azbestowo - cementowych
na sieć z rur PEHD w miejscowości Kołacin gmina Książ Wlkp. oraz wymianę istniejących
przyłączy wraz z robotami odtworzeniowymi w nawierzchniach jezdni i chodników. Sieć
wodociągową zaprojektowano w granicach pasa drogowego drogi powiatowej oraz dróg
gminnych. Przyłącza wymienione będą na odcinku od sieci z rur PE do wodomierza głównego. Na
trasie projektowanej sieci wodociągowej występują kolizje z istniejącymi kablami
telekomunikacyjnymi , istniejącymi kablami energetycznymi eNN oraz istniejącą siecią
wodociągową azbestowo-cementową.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
a) Sieć w wykopie otwartym:
Rury PE Ø 110×6,6 mm SDR17,PN10 L = 1045,0 mb
b) Sieć wykonana metodą przecisku w rurze stalowej osłonowej:
Rury PE Ø 110×6,6 mm SDR17,PN10 L = 61,0 mb (5 odcinków)
c) Sieć wykonana metodą przewiertu sterowanego
Rury dwuwarstwowe PE RC Ø 110×6,6 mm SDR17 L = 625,5 mb
d) Hydranty p.poż. DN 80, nadziemne 10 szt.
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE – szt. 62
Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać również poniższe czynności,
a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej:
a) zapewnienie funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia,
b) zapewnienie obsługi geodezyjnej w tym opracowanie inwentaryzacji
powykonawczej,
c) „WAŻNE” należy przewidzieć roboty dodatkowe związane z możliwością
wystąpienia nienaniesionej na mapy infrastruktury podziemnej oraz dużym
prawdopodobieństwem wystąpienia awarii wodociągowych na rurociągu azbestowo-
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d)
e)
f)
g)

cementowym podczas prowadzenia prac montażowych na nowej sieci wodociągowej
( bliskość prowadzenia prac między nową a starą siecią).
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru,

h)

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się:
projekt budowlany, kosztorys ślepy, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Dokumentacja projektowa, kosztorys ślepy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Opracowanie ewentualnych projektów wykonawczych należy do Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót, aby uzyskać
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Uwaga !
Jeżeli w projekcie, kosztorysie robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub
pochodzenia (producenta) to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania
(w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości
technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne
rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci
stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi
Wykonawca.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0, 45233220-7, 45231300-8, 45231000-5

1.1.

2.

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił co najmniej

36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane;
2) zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o

zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
3) Zamawiający na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełen etat)
minimum 4 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tzn.
czynności związane z budową, remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
odtwarzaniem nawierzchni. Zatrudnienie tych osób udokumentowane zostanie
umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres
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realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać
Wykonawcę lub podwykonawcę robót do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym punkcie SIWZ,
Wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia określony w zawartej umowie
o wykonanie robót.
IV. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 12 kwietnia 2017 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z
przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,:
1) nie podlegają wykluczeniu; – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. Ocenę spełniania warunku udziału w
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia,
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie
roboty budowlane z których każda polegała na budowie, przebudowie lub remoncie
sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej wartości nie niższej niż 400 000 zł
brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, oraz
miejsca wykonania a także podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz wykaże, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 zł, słownie: dwieście
tysięcy złotych.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisem art. 22a ustawy 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 wykonywaniu
zamówienia, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
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3.

4.

5.

6.

7.

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
2016. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
takim przypadku pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być dołączone do składanej oferty. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
Ocena w „procedurze odwróconej” uregulowanej w art.24aa ust.1 ustawy Pzp odbywa
się dwuetapowo.
1) w pierwszej kolejności zamawiający dokona oceny wstępnej wszystkich złożonych ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty ( art.89 ust.1. ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert opisanych w SIWZ,
2) następnie zamawiający wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta oceniona
została jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona
oceny podmiotowej wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie wezwie tego
wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Jeżeli jest to niezbędne do zapewniania odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia , wyjaśnienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp tj:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych,
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c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 14 Pzp uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt 2-4
Pzp z :
i.
zamawiającym,
ii.
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
iii.
członkami komisji przetargowej,
iv.
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 2 ppkt. 2 lit. b, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nie
prawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawo mocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przed stawione na podstawie
pkt 3.
10.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI.
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ;
zwane dalej oświadczeniem lub oświadczeniami stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych
podmiotach w w/w oświadczeniach.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V
ppkt 1.2 lit b i c SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł, (
słownie: dwieście tysięcy złotych ) wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert,
2) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały
wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta
na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1, 2 i
3 ustawy, należy przedłożyć:
1) 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. 5 pkt 1 ustawy;
2) 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 ofert;
3) 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 ofert;
4) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, należy w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której
mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca musi złożyć:
a) listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8
do SIWZ;
albo
b) informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 8 do
SIWZ,
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca, którego nie dotyczy wspomniany
załącznik powinien podpisać go i właściwie przekreślić lub wstawić adnotację „nie
dotyczy” lub zamieścić zapis „zapoznałem się” i podpisać.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w punkcie VI pkt. 3 ppkt 1, 2 i 3 SIWZ.
4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
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1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
5. Inne dokumenty nie wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4.
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia postępowania:
1) ofertę wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych
przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał
pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza;
3) kosztorys ofertowy opracowany min. metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający cały
zakres robót wynikający z zapisów SIWZ, załączonego do SIWZ projektu, kosztorysu
ślepego, opisu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
4) dowód wniesienia wadium.
6. Informacje dodatkowe dotyczące składania dokumentów, o których mowa
w punkcie 1, 2, 3, 4 i 5.
1) zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia – dokumenty należy składać w formie oryginału,
2) zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia - dokumenty inne niż oświadczenia są składane
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia – poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia albo
podwykonawca, które każdego z nich dotyczą;
4) zgodnie z § 15 rozporządzenia – zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
5) zgodnie z § 16 rozporządzenia – dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski,
6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
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aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia
warunków udziału w postępowaniu,
7) dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
8) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
9) jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail urzad@ksiazwlkp.pl lub pisemnie na adres zamawiającego Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha
Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
 w zakresie przedmiotu zamówienia – Malwina Ratajczak, tel. nr 61 28 22 001

w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Grzegorz Rabczewski, tel.
nr 61 28 22 001
VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1.
2.
3.

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 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. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 ).
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Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp. prowadzony przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie
O/Książ Wlkp. Nr 91 9084 1026 0300 0101 2000 0010 z dopiskiem „WADIUM – przetarg
nieograniczony G.271.6.2016” Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę, można dołączyć do składanej oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli
kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert tj najpóźniej w dniu 09.12.2016 przed godz. 1045.
6. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał
dokumentu wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. pok. Nr 17.
przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu wadialnego wykonawca może
dołączyć do składanej oferty.
7. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o
których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach wymienionych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
13. Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy odrzuca się ofertę jeżeli wadium nie zostało
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

4.

IX. Termin związania ofertą.
1.
2.
3.

4.
5.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy).
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca
samodzielnie
lub
na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, na czas
niezbędny do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3 nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.
2.
3.
4.

Ofertę, pod rygorem nieważności, wykonawcy składają w formie pisemnej.
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oferta powinna być napisana czytelnie – trwałą techniką – oraz musi być podpisana przez
wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
7. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca
naniósł zmiany, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą
zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha
Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i
adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie oraz posiadać
oznaczenie:

OFERTA
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kołacinie”
nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 09.12.2016 r. godz. 1100
oraz adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego
terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy).
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 11, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a ustawy).
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w punkcie 11 (art. 38 ust. 1b ustawy)
14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
15. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
16. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
17. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne (art. 12a ustawy).
18. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej
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. W przypadku przedłużenia terminu składania
ofert zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych (art. 38 ust. 6 ustawy).
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19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
20. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10, a wewnętrzna i
zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”.
21. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
zostaną dołączone do oferty.
22. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Zwrot
oferty wycofanej nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Urząd Miejski w
Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp. pokój nr 1 SEKRETARIAT
nie później niż do dnia 09.12.2016 r. do godz. 1045.
8. Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą za
pokwitowaniem odbioru, na adres zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę
osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej
złożenia (dzień i godzina) oraz numeru jakim oferta została oznakowana. W przypadku
przesłania oferty pocztą, za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez zamawiającego.
9. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną
zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
10. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 09.12.2016r. o godz. 1100 w
Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. pokój
nr 7, ( sala sesyjna ).
11. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
 Cenę oferty za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia wykonawca określi w formie
wynagrodzenia ryczałtowego tj. wynagrodzenia uregulowanego przepisami art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
 Cenę oferty stanowić będzie cena ryczałtowa brutto (wraz z podatkiem VAT), za jaką
wykonawca oferuje wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia.
 Stawka podatku VAT zawarta w cenie winna być podana zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień składania oferty.
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 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w kosztorysach ofertowych,
zsumować a następnie zamieścić w załączniku nr 6 SIWZ pn. „OFERTA”. Należy
uwzględnić cały zakres robót wynikający z zapisów SIWZ, kosztorysu ślepego, opisu
technicznego, projektu.
 Cena oferty winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie.
 Cena oferty podana przez wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu niniejszego zamówienia i niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności koszt tzw. robót „nieprzewidzianych”, „koniecznych”
bądź „dodatkowych”. Oznacza to, że cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak
również nie ujęte w dokumentacji, w tym także między innymi podatek VAT, ubezpieczenie,
wszelkie roboty przygotowawcze, odtworzeniowe, porządkowe, zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, przekopów kontrolnych, wywozu nadmiaru gruntu,
zagęszczenia gruntu, pompowania wody, niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas
odbioru końcowego robót, powielenia dokumentacji projektowej na potrzeby budowy oraz
wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty, niezbędne do kompletnego wykonania całego
zadania.
 Cena oferty pozostanie niezmienna do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, a zatem
wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia (z wyjątkiem okoliczności określonych art. 632 § 2 k.c.),
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych
polskich.
 Zamawiający sugeruje, aby wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny oferty dokładnie
zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową, sprawdził zakres prac niezbędnych
do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które
mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
 Zamawiający informuje, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przedmiar robót budowlanych, stanowi dla wykonawcy jedynie materiał poglądowy i
pomocniczy do określenia ceny ryczałtowej (wynagrodzenia ryczałtowego) za wykonanie
przedmiotu zamówienia, a zatem nie stanowią wyłącznej podstawy określenia ceny oferty.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a) cena – 60 %
b) okres gwarancji – 40 %
Oferta po uwzględnieniu wag może uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 100
a) za najniższą cenę – 60 pkt.
b) za najdłuższy okres gwarancji – 40 pkt.
2. Sposób oceny ofert
a) cena 60 %
ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru
C min.
Pc = ---------------------C bad.

x 60 pkt.
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gdzie:
P c – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”
C min.- cena najniższa spośród wszystkich ofert
C bad. - cena oferty badanej
60 pkt. - znaczenie kryterium cena

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60 punktów.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
b) okres gwarancji – 40 %
ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru
G bad
Pg =
------------ x 40 pkt.
G n.
gdzie:
P g – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji”
G bad.- okres gwarancji badanej oferty
G n. – najdłuższy okres gwarancji badanej oferty
40 pkt. - znaczenie w kryterium cena

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 punktów.
c) Łączna liczba punktów przyznana w badanej ofercie zostanie wyliczona jako suma
punktów uzyskanych przez badaną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert tj;
P = Pc + Pg
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznana w badanej ofercie

Pc - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”.
Pg - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji”

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1
ustawy zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
W niniejszym postępowaniu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z
wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , w sposób określony w punkcie VII SIWZ,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
W niniejszym postępowaniu zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.
Przed podpisaniem umowy wykonawca opracuje i uzgodni z zamawiającym harmonogram
rzeczowo-finansowy robót, który stanowił będzie załącznik do umowy.
Zgodnie z przepisami art. 143b ustawy przed zawarciem umowy wykonawca, który zamierza
zatrudnić przy wykonaniu zamówienia publicznego podwykonawców, zobowiązany jest
przedstawić zamawiającemu projekt umowy z podwykonawca celem jego akceptacji.
przedstawi zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt. Po zawarciu
umowy z podwykonawcą wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy zwartej z podwykonawcą w terminie 7 dni
od jej zawarcia.
W umowie o roboty budowlane zawartej między zamawiającym a wykonawcą, strony ustalą
zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
(tzw. umowy konsorcjum).
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 ponownego badania i oceny, chybże zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy, żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”,
2. Zamawiający ustalił zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie
wykonawcy. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 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.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (polecenie przelewu) na
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rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Miejski w Książu Wlkp. Spółdzielczy Bank
Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. Nr 91 9084 1026 0300 0101 2000 0010
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza będzie się uważać za wniesione prawidłowo
wówczas jeżeli kwota zabezpieczenia będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed
upływem terminu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp. (Książ Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a pok. Nr 17). Kasa wyda
poświadczenie złożenia zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz
będzie się uważać za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli oryginał dokumentu
zabezpieczenia zostanie złożony w kasie zamawiającego przed upływem terminu podpisania
umowy.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda wykonawcy winna być wówczas wyrażona na
piśmie.
8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:
a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego
przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu
zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek
wykonawcy,
b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z
wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie
robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek
wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji
działania siły wyższej,
c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas
termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny
do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu
podstawowym,
d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
pomimo zachowania należytej staranności, konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień
mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania prac
archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować
koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany
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projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec
wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót,
2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek
wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;
b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna
dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest
możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca
wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem;
3) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca
przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:
a)
zmiany podwykonawców i
powierzenia
części
zamówienia nowym
podwykonawcom,
b)
rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.















Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5. ustawy.
Środkami ochrony prawnej jakie przysługują w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego są: ODWOŁANIE i SKARGA DO SĄDU.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności. Na wymienione czynności nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od daty przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
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przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni jeżeli
zostały przesłane w inny sposób (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej).
W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 9 i 10 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie zostało szczegółowo uregulowane przepisami art. 180 – 198 ustawy.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skarga do sądu została szczegółowo uregulowana przepisami art. 198a – 198g ustawy.

XVIII. Inne istotne informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią następujące
załączniki:
1. Dokumentacja projektowa, kosztorys ślepy – załącznik nr 1.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2.
3. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia” – załącznik nr 3.
4. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia” – załącznik nr 4.
5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Formularz do wypełnienia - „Oferta wykonawcy” – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Wzór umowy– załącznik nr 7
8. Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do
SIWZ.
9. Formularz do wypełnienia – „Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia” - załącznik nr 9 do SIWZ.
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