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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(cyt. dalej jako siwz) 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Wyszmontów. 

 

 

 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5 000 000 euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zatwierdził: 

 
        BURMISTRZ OŻAROWA 
                   Marcin Majcher 
                           (  -  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ożarów, 10.05.2013 r. 
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Rozdz. I.   Zamawiający 
 

Zamawiający 

Gmina Ożarów 
ul. Stodolna 1 
27-530 Ożarów 
tel.:  15-86-11-137   
fax.: 15-86-11-136 
mail: przetargi@ozarow.pl 
adres strony internetowej: www.ozarow.pl 
 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  
ze zm.) cyt. dalej jako: Pzp. 
 

Rozdz. II.   Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszmontów. 
 
 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 

W skład robót budowlanych w obiekcie budowlanym wchodzą roboty instalacyjne, 
wykończeniowe, glazurnicze i malarskie. 

    Zadanie inwestycyjne określa: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar 
robót, dokumentacja techniczna – stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte, nazwy 
handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, 
wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 
równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i 
walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią 
parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 
 

3. Ogólna charakterystyka obiektu budowlanego. 

     Budynek użyteczności publicznej tj. remizy w Wyszmontowie jest o konstrukcji murowanej 
tradycyjnie posiadający  dwie kondygnacje naziemne parter i piętro z dwoma wejściami do 
budynku. Konstrukcja dachu jest o drewniana z dwuspadowym układem połaci dachu, która 
jest pokryta blachą trapezową.   Budynek  posiada w rzucie  szerokość 16 [m] i długość 12 [m]. 
Posiada powierzchnię użytkową 295,18m2. W budynku została wykonana termomodernizacja 
poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu.     
 

4) Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do siwz. 

oraz warunki realizacji zawiera wzór umowy -  stanowiący Załącznik nr 6 do siwz oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 8 do siwz 

5)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty  remontowe i renowacyjne 

 
  

Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
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Rozdz. IV.   Podwykonawstwo 

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcom. 

Rozdz. V.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 
1 pkt 6 Ustawy prawo, Zamówień Publicznych w wysokości nie większej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 
 

Rozdz. VI.   Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Rozdz. VII.   Termin realizacji zamówienia 
Termin wykonania zamówienia –  31 sierpnia 2013 r. 
 

Rozdz. VIII. 
 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, dotyczące: 

  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  
wymienionego w rozdz. IX pkt 2  lit. a) niniejszej siwz; 
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  
wymienionego w rozdz. IX pkt 2  lit. a) niniejszej siwz; 
 
 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  
wymienionego w rozdz. IX pkt 2  lit. a) niniejszej siwz; 
 
 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia  
wymienionego w  rozdz. IX  pkt 2 lit. a) niniejszej  siwz; 
 

Uwaga: 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
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finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 
 

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw  
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a) i b) niniejszej siwz.  

 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 -   
nie później niż na dzień składania ofert. 
 

 
 

Rozdz. IX.   Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 
 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV siwz i w terminie 
wskazanym w rozdz. XVI pkt 2:   
 
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz. 

Wymagana forma dokumentu - oryginał 

2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 2 do siwz; 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru 
określonego w Załączniku nr  3 do siwz 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
z oryginałem” zgodnie  z  opisem w  rozdz.. XV pkt 1 lit. i), j) siwz. 

     c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego     
        potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że  
        uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
        płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego  
        nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  
        do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
z oryginałem” zgodnie  z  opisem w  rozdz.. XV pkt 1 lit. i), j) siwz. 
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d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie   
   zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 
   że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
   płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego 
   nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  
   do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
z oryginałem” zgodnie  z  opisem w  rozdz.. XV pkt 1 lit. i), j) siwz. 

4. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału  
w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp  (Wykonawca/każdy podmiot 

musi złożyć jeden z poniższych dokumentów;  wymagana forma dokumentu – oryginał) 

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5a)  do niniejszej siwz, 

      albo  

b) informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 5b)  do niniejszej siwz.  

5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
 
a) pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w przypadku, gdy 
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
Wymagana forma dokumentu - oryginał    

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 
 

c) pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. 

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę 
 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b) przedkłada dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b)  jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  w którym określa sie 
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  
W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia lit.a).  

     Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  z   oryginałem”                
w sposób opisany  w rozdz. XV  pkt  lit. i), j) siwz. 
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Rozdz. X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników 
określa art. 366 kodeksu cywilnego.  

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie  
z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym: konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie 
spełniać warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1 Pzp. 

5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w tym: w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) 
musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) dokumenty wskazane w rozdz. IX: pkt 3 lit. a), b), pkt 4 lit. a) lub b) oraz pkt 5 lit. c)  

(o ile dotyczy) - każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie, 
b) dokumenty wskazane w rozdz. IX: pkt 1, pkt 2 oraz pkt 5 lit. a),b) (o ile dotyczy)   

- Wykonawcy składają łącznie. 
7.  Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 
7.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zadania innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
- określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany 

przez podwykonawców. 
- wynagrodzenie za zadanie wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 

ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu 
zobowiązań wobec niego za wykonane roboty 

7.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez  
podwykonawcę. 

7.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę 
regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków. 

 
 

Rozdz. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 
1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania  

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub  
fax: 15-86-11-136 lub mail: przetargi@ozarow.pl 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
(zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy  
z treścią pisma. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.  
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   
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Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim  
Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 

stronie internetowej: www.ozarow.pl 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 4. 

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres Zamawiającego: 

Urząd Miejski Ożarówe 
27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1  
tel.:  15-86-11-137 
fax.: 15-86-11-136 
mail: przetargi@ozarow.pl 
 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 
www.ozarow.pl 
Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także 
niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w rozdz. I 
niniejszej siwz oraz na stronie internetowej: www.ozarow.pl 
 

Rozdz. XII.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię i nazwisko: Paweł Rędziak 
 

b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 
imię i nazwisko:  Jolanta Czarnecka 
  

Rozdz. XIII.   Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdz. XIV.   Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium. 

 

Rozdz. XV.   Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Wymogi formalne: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

b) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie  
z wymogami zawartymi w niniejszej siwz;  
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c) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane  
w rozdz. IX pkt 2, 3 jeden z dokumentów wskazanych w pkt 4, oraz dokumenty 
wymienione w pkt 5 i 6  (o ile dotyczy) niniejszej siwz; 

d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie 
formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz; 

e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 
papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert 
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 

f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony 
napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię  
i nazwisko podpisującego; 

g) formularz oferty, oświadczenia, wykaz, również te złożone na załącznikach do niniejszej 
siwz muszą być podpisane przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, w sposób wskazany w lit. f); 

h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 

i) kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentów, o którym mowa w rozdz. IX 
pkt 5 lit.b),c) siwz (pełnomocnictwa), winny być poświadczone „za zgodność  
z oryginałem” przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,   
w sposób wskazany w lit. f); 

j) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” 
odpowiednio przez wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, lub te 
podmioty, w sposób wskazany w lit. f); 

k) dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 5 lit. b),c) - (pełnomocnictwa) muszą być 
załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo  
o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii 
powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza; 

l) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią 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 ze zm.), Wykonawca winien w sposób 
nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom  
postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice  
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 
informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji 
stron); 

ł) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 
kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu 
kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego 
warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 
(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert. 
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b) opakowanie musi zostać opatrzone: 
- adresem 

Zamawiającego: 
Urząd Miejski,  
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów 

- napisem:  
„Remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszmontów.” 
 
 

 - adresem 
Wykonawcy: 
(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK 

STEMPLA) 

imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem 
(siedzibą), numerem telefonu i faksu  

 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 
korespondencji wpływającej do Zamawiającego. 

c) brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w 
terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz. 

 
3. Zmiana i wycofanie oferty 

a) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę; 

b) zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 
odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być 
oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta  
w pierwszej kolejności; 

c) wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 
upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 
reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 
 

Rozdz. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Ożarowie 
ul. Stodolna 1 
27-530 Ożarów 
Sekretariat pokój nr 11 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  28.05.2013r. o godz. 10:00 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Ożarowie 
ul. Stodolna 1 
27-530 Ożarów 
Sala konferencyjna: pok. 16  

      w dniu  28.05.2013 r.  o godz. 10:15 

Otwarcie ofert jest jawne. 
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
 
5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 
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Rozdz. XVII.   Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 
ewentualnych upustów i rabatów bez względu na termin realizacji umowy.  

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 
sporządzony na formularzu. Podstawa obliczenia ceny jest przedmiar robót zmieszczony 
w SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wg 
kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze. Wykonawca określi ceny 
jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie oraz wartość 
brutto. Wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy cena winna być przeniesiona wprost 
do formularzu OFERTOWEGO. 

3. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku 
realizacji zamówienia przedmioty zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

4. Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie całego przewidywanego zakresu 
zamówienia służyć będzie do porównania złożonych ofert wg kryterium – cena. 
Natomiast wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalane będzie w 
oparciu o zakres i obmiar prac faktycznie wykonanych  oraz ceny jednostkowe brutto 
podane w ofercie. 

5. Oferowana całkowita cena brutto jak również poszczególne ceny jednostkowe winny 
uwzględniać należny podatek od towarów i usług VAT oraz powinny być podane  
w formularzu oferty cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a cena 
całkowita musi być podana również słownie. 

 

Rozdz. XVIII. 
  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej  
w złotych (PLN). 
 

Rozdz. XIX.   Kryteria i sposób oceny ofert 
 
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

jest: 

cena  –  100 % 
 

2. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
                          C min. 
               C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 
                          C bad. 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej 
 

     Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku 
 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
z zastrzeżeniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych  
poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 lit. c). 
 
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

8. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

Rozdz. XX. 
Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
w przyjętym kryterium oceny ofert, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp lub ust. 2 pkt 1 lit. a) lub pkt 3  
lit. a), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej: www.ozarow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz. 
 
 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 
zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
notariusza, lub przedłożenia innych odpowiednich dokumentów, z których wynikać 



__________________________________________________________________________ 

Strona 12 z 12 

 

będzie umocowanie do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

c) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy. Część 
zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości 
zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości 
zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie 
Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi . 
 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa  
w pkt 1. 
 

Rozdz. XXI.   Istotne dla stron postanowienia umowy 
 
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do siwz. 

 

Rozdz. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 

 
2. W niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty 

5.000.000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. 

 

Rozdz. XXIII. Wykaz załączników: 
 

1. Formularz ofertowy - Zał. nr 1 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Zał. nr 2 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - Zał. nr 3 

4. Dokumentacja techniczna - Zał. nr 4 

5. Wzór „Listy podmiotów należących do tej samej grupy  

kapitałowej” - Zał. nr 5a 

6. Wzór „Informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej” - Zał. nr 5b 

7. Wzór umowy   - Zał. nr 6 

8. Przedmiar robót                                                                                                - Zał. nr 7 

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót  - Zał. nr 8 

 


