Nowy Sącz, 2015-01-19
NV/V/P_Z/2/2015/174

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(uwzględniająca zmiany z dnia 22.01.2015 r.)
zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z późn.
zm.) dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.:
„Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa
budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza
energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120
w następujących etapach:
1. Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod
budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa
przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy
ul. Tarnowskiej 120.
2. Etap II - Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.
3. Etap III - Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego
- na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej
120”.
CPV:

45111200-0
45111000-8
45220000-5
45233140-2
45262210-6
45262300-4
45232200-4
45231300-8
45232130-2

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty inŜynieryjne i budowlane
Roboty drogowe
Fundamentowanie
Betonowanie
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzenia ścieków
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Rozdział I – Nazwa i adres Zamawiającego.
NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33–300 Nowy Sącz
tel. 18 442 12 00, 18 449 10 60,
fax. 18 442 12 00 w. 6
Adres poczty elektronicznej: biuro@nova-ns.eu
Adres strony internetowej: www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu
Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z
późn. zm.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., Poz. 231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., Poz. 1692).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-uŜytkowym ( Dz.U.2004.130.1389 ).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( tj. Dz.U.2013.1129 ).
Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod
budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa
przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy
ul. Tarnowskiej 120.
Opis techniczny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:
Etapu I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod
budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa
przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy
ul. Tarnowskiej 120.
Szczegółowy opis robót określa Metryka stanowiąca Zał. nr 1 do SIWZ obejmująca:
1. Dokumentację projektową z 2014 r. wykonaną przez FKprojekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof
Faron, ZabrzeŜ 345 – załącznik nr 1 SIWZ, (zał. nr 1 do Metryki).
Dokumentacja jest równieŜ dostępna do wglądu w biurze ZZO w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej
120 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1 SIWZ, (zał. nr 2 do metryki).
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1 SIWZ, (zał. nr 3 do Metryki).
4. Z opracowanej dokumentacji pierwszy etap robót obejmuje miedzy innymi:
- Wytyczenie obiektu (plac + mur oporowy),
- Usunięcie warstwy humusu,
- Rozbiórka brodzika,
- Rozbiórka nawierzchni betonowej,
- DemontaŜ istniejącego uzbrojenia terenu,
- Wykonanie wykopów pod projektowany mur i fundamenty projektowanego magazynu,
- Wykonanie muru oporowego,
- Wykonanie fundamentów magazynu wraz ze ścianą Ŝelbetową,
- Przebudowa sieci wodociągowej,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
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- Budowa instalacji elektrycznej kablowej NN dla potrzeb linii sortowniczej,
- Zasypanie wykopów i wykonanie zasypki,
- Wykonanie stabilizacji gruntu,
- Wykonanie podbudowy placu z tłucznia,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego,
- Pozostałe roboty nie wymienione, a ujęte w przedmiarze robót i dokumentacji dla etapu I.
Uwaga!
Zamawiający informuje, Ŝe ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia opisany jest w sposób
określony w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp lub w sposób wskazany w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp to przyjmuje
się, Ŝe wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równowaŜny”. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać spełnienie
wymogów Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAśNOŚCI LEśY PO STRONIE WYKONAWCY.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do sprawdzenia
dokumentacji projektowej, dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Przeprowadzenie wizji lokalnej Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót budowlanych w taki sposób by nie
kolidowały z trasą przejazdu samochodów dostarczających odpady na linię sortowniczą i składowisko
odpadów. Wykonawca, przed zawarciem umowy, winien przedstawić Zamawiającemu projekt
organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Uzgodniony z Zamawiającym projekt stanowi
załącznik do umowy.
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
normami oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały
w gatunku I lub równorzędnym oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty
i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące w realizacji
inwestycji na jego zlecenie.
4. Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada personel techniczny zdolny do wykonania przedmiotowych robót,
a to:
a) kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi,
b) kierownika lub kierowników robót z uprawnieniami:
- drogowymi,
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5. Wykonawca oświadcza na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u niego oraz liczebności
personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; średnie roczne
zatrudnienie z wyłączeniem personelu kierowniczego winno wynosić nie mniej, niŜ 10 osób. W
przypadku składania ofert wspólnych liczy się łączna ilość osób – załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje sprzętem umoŜliwiającym wykonanie usługi objętej
zamówieniem. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien zapewniać pełne bezpieczeństwo
podczas pracy.
7. ZłoŜone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII SIWZ będą
stanowiły podstawę do oceny spełnienia warunków w postępowaniu, a Zamawiający na podstawie tych
dokumentów i oświadczeń dokona oceny. Zamawiający będzie kierował się regułą „spełnia - nie
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spełnia”. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z tychŜe warunków zostaną wykluczeni
z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
8. Wykonawca sporządzi harmonogram prac z określeniem terminu wykonania poszczególnych zadań.
9. Przedmiot zamówienia nie moŜe być realizowany przez podwykonawców.
Rozdział IV – Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział V – Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających i opis przedstawienia
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeŜeli
Zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 pzp.
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
Rozdział VI – Termin wykonania zamówienia oraz lokalizacja zamówienia.
1.Strony ustalają następujące terminy robót dla zadania :
Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod
budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa
przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci
wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy
ul. Tarnowskiej 120. - w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Miejsce lokalizacji robót: ZZO Nowy Sącz ul. Tarnowska 120.
3.Wymienione terminy są końcowe i odnoszą się do faktycznego wykonania robót wraz z dokonaniem
czynności odbioru; w przypadku niedotrzymania terminów Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 4% wartości brutto dla zadania podanego w Rozdział VI pkt. 1 SIWZ za kaŜdy jeden dzień
zwłoki. (Oświadczenie o obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowego wykonania
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
Rozdział VII – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie;
1.3. Dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.5 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień
publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.;
2.2 nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
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3. Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli:
3.1 jest niezgodna z ustawą;
3.2 treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 87 ust.
2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3.3 jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
3.4 zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.5 została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3.8 jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.
Rozdział VIII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
- zał. nr 11 do SIWZ– oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i przedmiarem
robót,
- zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej,
- zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie o obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku
nieterminowego wykonaniu przedmiotu zamówienia.
1A) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 4 do SIWZ.
1B) szczegółowe kosztorysy ofertowe, określające cenę oferty – sporządzone przy zachowaniu układu,
kolejności i w miarę moŜliwości numeracji jak w przedmiarach robót,
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa
następujące dokumenty:
2A) aktualny (takŜe wersja elektroniczna) odpis z właściwego rejestru albo aktualne (takŜe wersja
elektroniczna) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
2B) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
3B) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 i 24 ust.1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ
4B) wykazanie, Ŝe Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował zamówienie odpowiadające
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia; Wykonawca
winien wykazać wykonanie co najmniej jednej roboty obejmującej wykonanie nawierzchni betonowej
lub placu utwardzonego o powierzchni min. 2000 m2 , oraz co najmniej jednej roboty obejmującej
wykonanie muru oporowego w ilości min. 50 m3 na kwotę minimum łącznie 1 000 000,00 (słownie:
jeden milion zł.) wraz z załączeniem dowodów określających wartość robót, oraz czy roboty te zostały
wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone – załącznik nr 6 do SIWZ.
5B) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
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oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
6B) sprawozdania finansowego albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty nie niŜsze niŜ
2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych) oraz zobowiązania i naleŜności – za 2013 rok.
7B) wykazanie sytuacji finansowej gwarantującej nieprzerwaną realizację zamówienia w okresie
umownym (np. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność
kredytową Wykonawcy (nie mniej niŜ 2 000 000,00 zł) wystawioną nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8B) przedstawienie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie co najmniej do 30 dni po
zakończeniu terminu realizacji zamówienia.
9B) Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu
Gwarancję Ubezpieczenia Wykonania Kontraktu, na rzecz Zamawiającego, na kwotę stanowiącą co
najmniej wysokość wynagrodzenia wynikającego ze złoŜonej oferty - formularza ofertowego. Gwarancja
Ubezpieczenia Wykonania Kontraktu winna obejmować co najmniej ryzyko samego niewykonania
umowy w całości lub w jej części, jak i ryzyko nienaleŜytego wykonania umowy i obowiązku zapłaty kar
umownych z tego tytułu; okres obowiązywania gwarancji nie moŜe być krótszy, niŜ 15 dni po upływie
terminu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
10B) dokumenty stwierdzające, Ŝe kierownik budowy i kierownicy robót, posiadają wymagane
uprawnienia w specjalności:
- kierownik budowy - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane,
- kierownik lub kierownicy robót z uprawnieniami:
- drogowymi,
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
NaleŜy dołączyć kserokopie uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz zaświadczenia,
potwierdzające ich przynaleŜność do właściwego samorządu zawodowego (zał. nr 7 do SIWZ).
11B) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca dysponuje w okresie realizacji przedmiotu zamówienia sprawnym
sprzętem technicznym oraz maszynami i pojazdami niezbędnymi do jego wykonania (zał. nr 9 do SIWZ)
12B) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale III - Dodatkowe wymagania Zamawiającego pkt. 5 –
załącznik nr 8 do SIWZ.
13B) podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
14B) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do
grupy kapitałowej – załącznik nr 12 do SIWZ.
15B) Wykonawca przed zawarciem umowy, winien przedstawić Zamawiającemu projekt organizacji
ruchu na czas realizacji inwestycji. Uzgodniony z Zamawiającym projekt stanowi załącznik do umowy.
C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
C.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B. składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C" zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w niniejszym pkt. „C".
D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące
wymagania:
1) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) Sposób składania oferty wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
informacje z KRK, itp. – składa kaŜdy w wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz dostaw lub prac, oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.,
d) jeŜeli podmiot występuje wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla
celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot
(jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat
powinien złoŜyć niezaleŜnie ten podmiot,
e) kopie dokumentów dotyczące kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upowaŜnione do
reprezentowania tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w punktach 1 – 3.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co
najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje
i doświadczenie.
E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
E.1 WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
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E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
Rozdział IX – Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ do upływu terminów
przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpływa do
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 1.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest Tadeusz
Jasiński tel. 18 449 10 60, 516 105 764.
Wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert Zamawiający prześle informacje podane na otwarciu – na
wniosek zainteresowanych Wykonawców (wniosek moŜna dołączyć do oferty).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień
Publicznych. Istnieje moŜliwość osobistego odbioru SIWZ na płycie CD u Zamawiającego.
Adres strony internetowej: www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu
Adres poczty elektronicznej: biuro@nova-ns.eu
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą
przekazywać drogą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem, Ŝe zostaną one na Ŝądanie strony
niezwłocznie potwierdzone pisemnie w języku polskim.
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza odwrotnie fakt otrzymania
korespondencji przesłanej drogą elektroniczną lub faksem.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaŜa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one
do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł on zapoznać się z ich treścią.
Za chwilę tę uwaŜa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Sprawy nie ujęte w nin. specyfikacji istotnych warunków zamówienia regulują postanowienia
ustawy Prawo zamówień publicznych i stosowne akty wykonawcze.
Rozdział X – Wymagania dotyczące wadium.
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w kwocie 30 000,00 zł. (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu
b) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn.
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158,
z późn. zm.).
Wadium w formie przelewu Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.
O/N. Sącz Nr 33 1500 1559 1215 5001 7026 0000 z zaznaczeniem, Ŝe dotyczy postępowania na:
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„Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę
budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza
energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”
Zamawiający nie dopuszcza wpłat wadium w swojej kasie.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego - do oferty prosimy załączyć kserokopię przelewu.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy.
Rozdział XI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % wartości umownej
brutto (z podatkiem VAT) – najpóźniej w dniu zawarcia umowy .
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) w pieniądzu
b) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz.1158, z późn. zm.).
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art.148
ust. 2 ustawy p.z.p.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego (nie dopuszcza się wpłat w kasie Zamawiającego). Nr rachunku jak
w rozdziale X SIWZ.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za naleŜycie wykonane.
7. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8. W przypadku złoŜenia zabezpieczenia w pozostałych formach dopuszczonych w SIWZ – oryginał
naleŜy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy składane w tej formie musi mieć datę początkową równa
co najmniej dacie podpisania umowy o wykonanie zamówienia, a datę końcową waŜności upływającą
najwcześniej w terminie do 30 dni dłuŜej niŜ dzień wykonania zamówienia.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez
Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.
9. Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii związanych z zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy
zawarte są w art. 147-151 ustawy prawo zamówień publicznych.
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Rozdział XII – Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XIII – Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym oraz
podpisana przez oferenta.
Ofertę naleŜy sporządzić ściśle według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta, wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie
dokumenty, w tym takŜe określone w załącznikach, wymienione w Rozdziale VIII SIWZ naleŜy kolejno
ponumerować.
Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby (osób) podpisującej tę ofertę.
Oferta powinna być złoŜona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie
zaadresowana do Zamawiającej i będzie posiadać oznaczenia:
OFERTA NA:
Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę
budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza
energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
Poza oznaczeniami podanymi wyŜej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
Treść załączonych do oferty formularzy oraz ich układ graficzny powinny pozostać bez zmian (moŜna
jedynie zmienić wielkość formularzy).
Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciąŜają wyłącznie oferenta.
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia protestu.
Rozdział XIV – Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
Oferty naleŜy składać do dnia: 02.02.2015 r. do godziny 900 w siedzibie Zamawiającego:
NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz
Sekretariat
Otwarcie ofert:
02.02.2015 r. godz. 915
NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz
Rozdział XV – Opis sposobu obliczenia ceny.
a) Podstawą do określenia ceny oferty jest, przedmiar robót zał. nr 3 do metryki - która stanowi zał. nr 1
do SIWZ , projekt budowlany, projekt wykonawczy branŜa: drogowo - konstrukcyjna wraz z zał. nr 1,
nr 2 i nr 2.1 oraz zał. nr 3, projekt wykonawczy branŜa: sanitarna, projekt wykonawczy branŜa:
budowa instalacji elektrycznej NN– zał. nr 1 do metryki - która stanowi zał. nr 1 do SIWZ, oraz
STWiORB - zał. nr 2 do metryki - która stanowi zał. nr 1 do SIWZ.
b) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia na
podstawie (łącznie):
- przedmiarów robót,
- dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze wraz z załącznikami,
STWiOR),
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- oraz pozostałych warunkach przetargu w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, w tym naliczony
podatek VAT.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Prawidłowe ustalenie podatku
VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym.
c) Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do sprawdzenia
załączonej dokumentacji, dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
d) Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, pracy
sprzętu i stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
e) Prace i roboty, które przez Wykonawcę wcześniej nie zostały skalkulowane na etapie przygotowania
oferty na realizację przedmiotowego zadania nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uwaŜać się
będzie, Ŝe zostały ujęte w cenie wymienionego zakresu opracowania.
Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci:
Łączna cena netto
podatek VAT
łączna cena brutto
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Rozdział XVI – Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
Rozdział XVII – Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami.
1. Oferty spełniające wymagania SIWZ uznane zostaną za zgodne z SIWZ i będą poddane dalszemu
badaniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert (art. 87 Ustawy).
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 89 Ustawy.
Rozdział XVIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
1.

Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria i ich znaczenie:
a) cena – 90 %
b) rękojmia za wady na okres 60 m-cy – 10%
Opis kryterium „cena” – oferta z najniŜszym łącznym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną
ilość punktów – 90 Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności według formuły:
Wartość kryterium ceny = Cena minimalna / Cena badana x 90% x 100 pkt
Opis kryterium – „rękojmia za wady” - oferta z terminem 60 m-cy otrzyma maksymalną ilość punktów
– 10.
Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności, przy czym okres rękojmi nie moŜe być
krótszy niŜ 36 miesięcy
Wartość kryterium rękojmia = rękojmia badana / rękojmia maksymalna x 10% x 100 pkt
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3.

4.

Za najkorzystniejszą w odniesieniu do określonego zadania zostanie uznana oferta, która dla tego
zadania otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z metodą przedstawioną w pkt 2
i spełnia wymogi SIWZ.
Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności.

Rozdział XIX – Ogłoszenie wyników postępowania.
1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich
Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej.
2. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli wystąpią przesłanki określone
w art. 93 Ustawy.
Rozdział XX – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy do umowy.
1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10
do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj. w przypadku:
zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niŜ zakładano
w opisie przedmiotu zamówienia,
zmiany osób realizujących zadania tj. Kierownika budowy i Kierownika robót pod warunkiem, Ŝe
osoby te będą spełniały wymagania określone w Rozdziale VIII pkt. 10B) SIWZ,
w kaŜdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. gdy obniŜy to koszty
zadania),
zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
wykonawcę.
Rozdział XXI – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.
3.

4.

5.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ według projektu stanowiącego zał. nr 10 do
SIWZ.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez dwóch
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając
w szczególności:
- nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeŜeli takie będzie miało
miejsce,
- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
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6.

7.

8.

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
- zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego.
O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
- złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Rozdział XXII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom a takŜe innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
odwoławcze, na zasadach zawartych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Koszty postępowania ponoszą uczestnicy stosownie do jego wyników.
Rozdział XXIII – Postanowienia końcowe.
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników
postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXIV– Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 – metryka z załącznikami:
- Projekt budowlany – zał. nr 1,
- Projekt wykonawczy - BranŜa: Drogowa-Konstrukcyjna zał. nr 2, - wraz z zał. nr 1, nr 2 i nr 2.1 oraz
zał. nr 3
- Projekt wykonawczy - BranŜa: Sanitarna zał. nr 3,
- Projekt wykonawczy - BranŜa: Budowa instalacji elektrycznej NN - zał. nr 4,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 5,
- Przedmiar robót – zał. nr 6,
Zał. nr 2 – oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej,
Zał. nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z karą umowną za nieterminowe wykonanie,
Zał. nr 4 – formularz ofertowy,
Zał. nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
Zał. nr 6 – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat usług odpowiadających podobnemu rodzajowi
przedmiotowego zamówienia,
Zał. nr 7 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
Zał. nr 8 – oświadczenie o ilości zatrudnionych pracowników na stanowiskach nierobotniczych,
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Zał. nr 9 – oświadczenie o dysponowaniu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, maszyn
i pojazdów,
Zał. nr 10 – projekt umowy,
Zał. nr 11– oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotową dokumentacją techniczną i przedmiarem
robót,
Zał. nr 12 – lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.

Sporządził:
Dyrektor d/s technicznych

Tadeusz Jasiński

ZATWIERDZIŁ:
Ewa Pancerz

/-/ Wiceprezes Zarządu
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