Puck, dnia 12.01.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK€W ZAM€WIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zam•wienia publicznego na wykonanie rob•t budowlanych. Numer sprawy:

OA-3310/1/2012. Nazwa zadania: Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego Powiatowego Urzędu
Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

Powiat Pucki - Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowska 43a
84-100 Puck
+48 586732473
+48 586732473 wew. 13
http://pup.puck.pl/
gdpu@praca.gov.pl
8.00 - 14.00

II. Tryb udzielenia zam‚wienia
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam•wień
publicznych - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) a także wydane na podstawie
niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zam•wienia publicznego,
a zwłaszcza:
1)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr•w 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj•w dokument•w, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr•w z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zam•wień publicznych (Dz. U. Nr
282, poz. 1650).
3)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr•w z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości
zam•wień oraz konkurs•w, od kt•rych jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).

2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
prog•w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam•wień publicznych.

3.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zam•wienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa
zam•wień publicznych.

4.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia, zastosowanie
mają przepisy ustawy Prawo zam•wień publicznych.

5.

O udzielenie zam•wienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, kt•rzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.

III. Opis przedmiotu zam‚wienia
Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy
ul. E. Orzeszkowej 7 – obejmuje ona rozbudowę istniejącego budynku biurowego o nadbudowę piętra nad
częścią parterową oraz dobudowę klatki schodowej od podw•rza (w spos•b tworzący sp•jną całość); łącznik
oraz sąsiedni budynek pozostaje bez zmian.

1.

Zakres rob•t realizować należy zgodnie ze SIWZ, Projektami budowlanymi oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob•t budowlanych. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą
r•wnież Przedmiary rob•t (określające podstawowy zakres rob•t, kt•ry należy realizować w oparciu o w/w
dokumenty), kt•re mają jedynie charakter pomocniczy, załączenie ich do SIWZ ma na celu ułatwienie
sporządzenia oferty przez Wykonawcę. (Wynagrodzenie Wykonawcy posiada charakter ryczałtowy).
Zawarte w przedmiarach rob•t zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pom•c
wykonawcom w oszacowaniu koszt•w inwestycji, wobec czego przedmiarom rob•t należy przypisać
charakter dokument•w pomocniczych (szczeg•łowy, ostateczny zakres rob•t niezbędny do realizacji
przedmiotu zam•wienia, należy ustalić w oparciu o dokumentację projektową, posiłkując się w/w
przedmiarami) Prace powinny być zrealizowane przy użyciu materiał•w i wyrob•w budowlanych
odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej,
posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich koszt•w związanych z realizacją zadania,
wynikających wprost z dokumentacji projektowych, jak r•wnież koszty: wszelkich rob•t
przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego p•źniejszą likwidacją,
koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
oraz inne koszty wynikające z umowy, kt•rej wz•r stanowi załącznik do SIWZ.

2.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Uwaga ! Od wykonawc‚w oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie
przyszłych rob‚t oraz zdobycia wszelkich informacji, kt‚re mogą być konieczne
do przygotowania oferty.
3. Z realizacji wyłączone zostają do wykonania w terminie p‚źniejszym następujące
części zam‚wienia:
a) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ( zawarte i zobrazowane w dokumentacji
projektowej i przedmiarach ) – stanowiące część załącznika nr 8 do SIWZ _
Roboty budowlane,
b) INSTALACJA TELETECHNICZNA_SAWiN ( zawarta i zobrazowana w
dokumentacji projektowej i przedmiarach ) – stanowiąca część załącznika nr 9
do SIWZ _ Roboty elektryczne,
c) OKABLOWANIE KOMPUTEROWE ( zawarte i zobrazowane w dokumentacji
projektowej i przedmiarach ) – stanowiąca część załącznika nr 9 do SIWZ _
Roboty elektryczne,
d) POZYCJA NR 57 ( dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą, 17 szt.) –
stanowiąca część załącznika nr 8 do SIWZ _ Roboty budowlane_Stany
surowe_Przedemiar
4.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawc•w przy realizacji przedmiotowego zam•wienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zam•wienia, kt•rą zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Wskazanie w ofercie części zam•wienia, kt•rej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno
nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna,
że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zam•wienie sam.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z
podwykonawcą ze wskazaniem tej części zam•wienia, kt•rą zamierza powierzyć mu do wykonania.

5.

Kody CPV:
71315000-9
45453000-7
45315300-1
45311100-1
45310000-3
45330000-9
45232460-4

Usługi budowlane,
Roboty remontowe,
Instalacje zasilania elektrycznego,
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
Roboty instalacyjne elektryczne,
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Roboty sanitarne,

6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8.
9.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zam•wień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiał•w niż podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametr•w nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokument•w,
uwiarygodniających te materiały. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora
dokumentacji projektowej, kt•ry sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez
zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nier•wnoważności” zaproponowanych
„zamiennik•w”.

IV. Termin wykonania zam‚wienia
Termin realizacji zam•wienia: do dnia 30.06.2012 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunk‚w
1.

O udzielenie niniejszego zam•wienia mogą ubiegać się wykonawcy, kt•rzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zam•wienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Udokumentują to poprzez wyspecyfikowanie rob•t budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia
złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia jest kr•tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Warunek dotyczy realizacji co najmniej dw•ch rob•t budowlanych, wykonanych w okresie jw.,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zam•wienia,
z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Każda z
rob•t musi być wykonana na kwotę co najmniej 300 tys. PLN brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam•wienia,
Udokumentują to poprzez wykazanie:
a) os•b, kt•re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam•wienia, niezależnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczeg•lności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam•wienia
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Warunek dotyczy udziału w zam•wieniu przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia:
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę
łączącą te funkcje wszystkich warunk•w wymaganych dla poszczeg•lnych funkcji.
b) złożenie oświadczenia że osoby, kt•re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam•wienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczeg•łowego warunku w tym zakresie.

2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zam•wienia lub zdolnościach finansowych innych podmiot•w, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunk•w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zam•wienia, w szczeg•lności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiot•w do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasob•w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam•wienia.
3.
4.

Wykonawcy, kt•rzy nie wykażą spełnienia warunk•w udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawc•w, kt•rzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam•wień publicznych.

5.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 Prawa zam•wień publicznych;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis•w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zam•wienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zam•wienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o kt•rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zam•wień publicznych;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepis•w.

7.

O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne
i prawne.

8.

Ocena spełnienia warunk•w udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokument‚w, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunk‚w udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. Nr 1 do SIWZ),
A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunk•w udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zam•wień
publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ),
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zam•wienia z art. 24 ust.
1 Prawa zam•wień publicznych (zał. Nr 3 do SIWZ),
A.4) Parafowany wz‚r umowy (zał. Nr 4 do SIWZ),
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zam•wienia z art. 24 ust 1
Prawa zam•wień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku os•b fizycznych
oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji,
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw os•b składających ofertę, o ile nie
wynika to z przedstawionych dokument•w rejestrowych.
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunk•w, o kt•rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, do oferty należy
dołączyć Wykaz co najmniej 2 rob‚t budowlanych (zał. Nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr•tszy – w
tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot
zam•wienia, z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Każda z rob•t musi być wykonana na kwotę co najmniej 300 tys. PLN brutto.
C.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam•wienia, do oferty należy dołączyć:
a) Wykaz os‚b, kt‚re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam‚wienia (zał. nr 6 do SIWZ),
wskazujące na udział w nim przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia:
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) Oświadczenie, że osoby, kt‚re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam‚wienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(zał. nr 7 do SIWZ).
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokument•w, o kt•rych mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w kt•rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
D.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt•rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokument•w wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w kt•rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. „D".
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wsp•lnej:
E.1 Wykonawcy mogą wsp•lnie ubiegać się o udzielenie zam•wienia. Jeżeli oferta wsp•lna złożona przez
dw•ch lub więcej wykonawc•w zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza
przed podpisaniem umowy w sprawie zam•wienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym
terminie złożenia umowy regulującej wsp•łpracę tych wykonawc•w, podpisanej przez wszystkich
partner•w, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być kr•tszy niż termin realizacji
zam•wienia.
E.2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zam•wienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie
do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawc•w, winno być dołączone do oferty.
E.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach:
a) A ppkt A.2, A.3,
b) B ppkt B.1,
dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wsp•lnie.
E.4) Wykonawcy wsp•lnie ubiegający się o udzielenie zam•wienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
F. Postanowienia dotyczące składanych dokument•w.
F.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunk•w, o kt•rych mowa w pkt. C (C.1), (C.2) polega
na zasobach innych podmiot•w zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiot•w brak jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zam•wienia poprzez złożenie razem z ofertą
dokument•w wymienionych w pkt. B.1 dotyczących każdego z tych podmiot•w, o ile podmioty te będą
brały udział w realizacji części zam•wienia.

F.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
F.3) W przypadku wykonawc•w wsp•lnie ubiegających się o udzielenie zam•wienia oraz w przypadku
podmiot•w, o kt•rych mowa w pkt. F.1, kopie dokument•w dotyczących każdego z tych podmiot•w winny
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
F.4) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokument•w.
F.5) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
F.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
F.7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, kt•rych mowa
w specyfikacji zamawiającego.
F.8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym,
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
F.9) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
F.10) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ
na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
G. Postanowienia w sprawie dokument•w zastrzeżonych
G.1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
G.2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany
przez siebie spos•b.
G.3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, kt•re w tej części
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w
prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
G.4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokument•w, kt•rych jawność wynika z innych akt•w
prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zam•wień publicznych.
G.5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z p•źn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do kt•rych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokument‚w, a także wskazanie os‚b uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1.

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosk•w i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej
specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwr•cić o ponowne
ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposob•w.
2.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych - Leszek Becker, tel. 586732473 wew. 21, fax 586732473 wew. 13, w godz.
9.00 – 13.00,
w sprawach formalnych - Tadeusz Matejewski, tel. 58 6734203, fax 58 6734191, w godz. 9.00 – 13.00.

3.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia:
1) Wykonawca może zwr•cić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunk•w zam•wienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
kt•rym przekazał specyfikację istotnych warunk•w zam•wienia nie p•źniej niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego p•źniej niż do końca dnia,
w kt•rym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o kt•rym mowa w pkt.
2), po upłynięciu, kt•rego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
kt•rym przekazano specyfikację istotnych warunk•w zam•wienia, bez ujawniania źr•dła zapytania
oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://pup.puck.pl/.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia.
2) Wprowadzone w ten spos•b modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany termin•w,
przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, kt•rym przekazano specyfikację istotnych warunk•w
zam•wienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: http://pup.puck.pl.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany termin•w, jak r•wnież
pytania Wykonawc•w wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunk•w zam•wienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych termin•w będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zam•wień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zam•wień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone
w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zam•wień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zam•wień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zam•wień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: http://pup.puck.pl/.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XI specyfikacji.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach sp•łdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kt•rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r.
nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
69 83480003 0000 0000 0185 0033.
Uwaga:
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczeg•lnione okoliczności,
w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1. w art. 46 ust. 4a prawa zam•wień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt•rym
mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokument•w lub oświadczeń, o kt•rych mowa w art. 25 ust. 1 lub
pełnomocnictw,
2. w art. 46 ust. 5 prawa zam•wień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, kt•rego oferta została wybrana:
a) odm•wił podpisania umowy w sprawie zam•wienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wni•sł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zam•wienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności
w spos•b nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy
złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wsp•lnik•w
konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
IX. Termin związania ofertą
1.
2.
3.
4.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
29.02.2012 r.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający
może tylko raz zwr•cić się do wykonawc•w o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym –
maszynowym, komputerowym albo ręcznym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia.
4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5) Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokument•w znajdujących się w
kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w spos•b trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
7) Oferta składana przez dwa lub więcej podmiot•w gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić
następujące warunki:
a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu,
b) musi być podpisana w taki spos•b, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,
c) jeden z podmiot•w zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich występujących
wsp•lnie podmiot•w i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiot•w,
d) wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawc‚w uznaje się:
osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie r‚wnorzędnym, osoby legitymujące się
odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres
umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.

2.

Spos•b zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w spos•b gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany
w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone
w spos•b następujący:
Oferta – Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy
w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7,
nie otwierać przed 31.01.2012 r. godz. 10.00
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku kt•rejkolwiek z wymaganych informacji.
4) Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokument•w składających się na SIWZ, kt•rą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami
i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy przesłać/składać do dnia 31.01.2012 r. do godz. 9.45.
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Sekretariat

2.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
zamawiającego podany w punkcie 1, w spos•b opisany w punkcie X „Opis sposobu przygotowania oferty” i
dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty –
opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej spos•b będą otwierane w pierwszej
kolejności.

3.

4.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Pok•j nr 4.

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zam•wienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawc•w,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zam•wienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Cenę za wykonanie zam•wienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik
do niniejszej SIWZ.

2.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT do dw•ch miejsc po przecinku.
Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zam•wienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się
do przedmiotu zam•wienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT.

3.

4.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od
razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zam•wienia była ceną ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5.

Skutki finansowe jakichkolwiek błęd•w w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zam•wienia, a
zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, kt•re mogą wpłynąć na cenę zam•wienia. W związku z
powyższym wymagane jest od Wykonawc•w bardzo szczeg•łowe sprawdzenie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob•t jak r•wnież przyszłego placu budowy.

XIII. Opis kryteri‚w, kt‚rymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteri‚w i sposobu oceny ofert
1.

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczeg•łowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z ilości i treści złożonych dokument•w wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną
otrzyma maksymalną ilość punkt•w – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego
poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Cena = cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto x 100%

3.

Jeżeli wyb•r oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawc•w, kt•rzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej
ofertach.

5.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośr•d ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zam‚wienia publicznego
1.

2.

3.

4.
5.

Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zam•wienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, kt•rą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zam•wienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zam•wienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zam•wienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zam•wienia publicznego zamawiający zawiadomi
r•wnocześnie wszystkich wykonawc•w, kt•rzy:
1) ubiegali się o udzielenie zam•wienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zam•wienia, zamawiający na wniosek wykonawcy,
kt•ry ubiegał się o udzielenie zam•wienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, kt•re dotyczy
tego samego przedmiotu zam•wienia lub obejmuje ten sam przedmiot zam•wienia.
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, kt•ry przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteri•w przyjętych w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawc•w podając w
„Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczeg•lności:

6.

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, kt•rego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawc•w, kt•rzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawc•w, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin po upływie, kt•rego możliwe będzie zawarcie umowy.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww.
termin•w.

8.

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

9.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, kt•rego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośr•d pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Od wykonawcy, kt•rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie wymagane wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto oferty.
2. Wykonawcy wsp•lnie ubiegający się o udzielenie zam•wienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Po upływie termin•w ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu
do ich usunięcia w wyznaczonym terminie zamawiający zleci realizację ze środk•w wniesionych na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przewyższy wysokość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach sp•łdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kt•rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275).
6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.
7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do
zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym zaliczyć
kwotę wadium na poczet zabezpieczenia – (jeżeli dotyczy).
10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na kt•rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
z dopuszczalnych form.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokości.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam•wienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
14. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwr•cona nie p•źniej niż 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, kt‚re zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zam•wienia publicznego zostanie
zawarta z wykonawcą, kt•ry spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunk•w zam•wienia oraz kt•rego oferta okaże się najkorzystniejsza.
Umowa w sprawie realizacji zam•wienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
Płatności będą dokonywane przez zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w Œ 5 wzoru
umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy
wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
W związku z art. 144 Ustawy PZP ustala się następujące przesłanki i okoliczności jakie muszą być
spełnione w przypadku zmiany postanowień zawartej umowy na wykonanie zadania:
1) Zamawiający przyjmuje następujące kryteria dla zmiany umowy:
a) termin realizacji rob•t ulega przedłużeniu w następujących sytuacjach:
 w przypadku op•źnienia w przekazaniu placu budowy z winy zamawiającego,
 w przypadku wad i brak•w dokumentacji projektowej lub innych dokument•w budowy o ile
zamawiający zobowiązany jest do ich przekazania wykonawcy,
 wyjątkowo niesprzyjających warunk•w atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
rob•t,
 w przypadku działania siły wyższej (strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania rob•t,
 wykopalisk lub innych przeszk•d uniemożliwiających prowadzenie rob•t, za kt•re nie
odpowiada wykonawca i zamawiający,
 zmiany dokumentacji projektowej,
 zawieszenia rob•t przez zamawiającego nie z winy wykonawcy,
 wystąpienia innych okoliczności, kt•rych strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
b) inne zmiany:
 możliwa jest zmiana umowy w zakresie podstawowego personelu wykonawcy i
zamawiającego,
 możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa - możliwe powierzenie
podwykonawcom innej części rob•t niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji rob•t o ile nie sprzeciwia się to
postanowieniom SIWZ,
 możliwe są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametr•w
charakterystycznych dla danego elementu rob•t lub zmiana technologii,
 umowa może być zmieniona w zakresie kolejności i termin•w wykonywania rob•t
budowlanych wskazanych w harmonogramie,
 umowa może być zmieniona w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp
techniczny lub zmiany obowiązujących przepis•w techniczno-budowlanych.
2) Warunki dokonywania zmian:
a) inicjowanie zmian może nastąpić na wniosek wykonawcy i zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja umowy, obniżenie koszt•w oraz zapewnienie
optymalnych parametr•w technicznych i jakościowych rob•t,
c) zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Wz•r umowy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.

2.

3.

4.

Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zam•wienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepis•w
ustawy Prawo zam•wień publicznych.
Wobec ogłoszenia o zam•wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia środki ochrony prawnej
przysługują r•wnież organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środk•w
ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zam•wień Publicznych.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunk•w udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zam•wienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zam•wienia, lub
2) zaniechania czynności, do kt•rej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na kt•re nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji zamawiający powt•rzy czynność albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawc•w.

5.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, kt•rej zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzut•w, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zam•wieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunk•w
zam•wienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zam•wień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia na stronie internetowej zamawiającego.

8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w kt•rym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie p•źniej niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam•wień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zam•wienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zam•wień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zam•wienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki spos•b, aby m•gł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii
odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposob•w określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z
zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w spos•b oraz w terminie określonym powyżej, stanowi
jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zam•wieniu lub postanowień specyfikacji

istotnych warunk•w zam•wienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zam•wienia,
2) zamieści r•wnież na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
zam•wieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunk•w zam•wienia,
wzywając wykonawc•w do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do kt•rej przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do kt•rej przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera brak•w
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środk•w ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zam•wień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe
1.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia
w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokument•w stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepis•w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestnik•w postępowania.

2.

Udostępnienie dokument•w odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokument•w,
- udostępnienie dokument•w odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub
środk•w technicznych służących do utrwalania obrazu,
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –
urzędowania.

3.

Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załącznik•w pocztą lub faksem z
zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokument•w będzie znacząco utrudnione
zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże spos•b, w jaki mogą one być udostępnione.

4.

Kopiowanie dokument•w w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie
(cena 0,30 zł. za 1 stronę).

5.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zam•wień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministr•w z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zam•wienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

6.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszt•w udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1.
2.

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. Nr 1 do SIWZ),
Oświadczenie o spełnieniu warunk•w udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zam•wień
publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ),
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zam•wienia z art. 24 ust. 1
Prawa zam•wień publicznych (zał. Nr 3 do SIWZ),
4. Wz•r umowy (zał. Nr 4 do SIWZ),
5. Wykaz rob•t budowlanych (zał. Nr 5 do SIWZ),
6. Wykaz os•b, kt•re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam•wienia (zał. Nr 6 do SIWZ),
7. Oświadczenie, że osoby, kt•re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam•wienia, posiadają wymagane
uprawnienia (zał. Nr 7 do SIWZ),
8. Roboty budowlane i wykończeniowe – dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB, (zał. Nr 8
do SIWZ),
9. Roboty elektryczne – dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB, (zał. Nr 9 do SIWZ),
10. Roboty sanitarne – dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB, (zał. Nr 10 do SIWZ).

Puck, dnia 12.01.2012 r.

