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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
 
 
Nazwa zadania: 
 

Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy  
wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku 

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Przystajń 

ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 

tel. 034 / 319 11 53 fax. 034 / 319 17 32 

REGON 000548689 NIP 574-10-69-370 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 
r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 188, poz. 1155), 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). 
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II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 

2.  Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1 budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3cm i podbudowie z tłucznia kamiennego przy drodze na cmentarz  
z trzema wjazdami z drogi prowadzącej na cmentarz (działki nr 572/1, 572/2), 
odprowadzenie wód opadowych z powierzchni placu poprzez ułoŜenie cieku  
z prefabrykowanych korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie 
betonowej, obramowanie z krawęŜników betonowych ułoŜonych na ławie betonowej  
z oporem 

2.2 poszerzenie jezdni drogi na cmentarz wraz z chodnikiem przykrawęŜnikowym szerokości 
1,5m. z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm  
i podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 10cm. 

2.3 przebudowa placu wewnętrznego – zagospodarowanie skweru, w tym: 
 - pomiar geodezyjny 
 - usuniecie ziemi urodzajnej, rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 

rozebranie krawęŜników i obrzeŜy wraz z wywozem nadmiaru ziemi 
 - część utwardzona pod ciągi piesze - podbudowa z kruszywa łamanego, krawęŜniki oraz 

obrzeŜe betonowe na ławie betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grub. 
6cm, uzupełnieniem z płyt betonowych 25/25 grub. 5cm, schody terenowe z kostki 
betonowej z palisadą 

 - zagospodarowanie uzupełniające – zieleń niska i wysoka (rabaty z zielenią płoŜącą  
z krzewin liściastych i iglastych oraz zasadzenie 6szt. drzew klonu kulistego), rabaty 
kwiatowe wraz z trawnikiem, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i stojak 
rowerowy) 

Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie - wg przedmiaru robót projektów konstrukcyjno – 
budowlanych będących załącznikami do SIWZ. 
Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45.22.33.00-9 Roboty w zakresie parkingów 
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

4. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom.  

Wykonawca moŜe zlecić część robót podwykonawcom po wyraŜeniu zgody przez 
Zamawiającego 

5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
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 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, wszystkie ustalenia 
i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego  
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
Dla w/w wymagań Wykonawca zobowiązany jest do określenia telefonów kontaktowych  
i numerów faksowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego 
wykonania zamówienia. 

8.2 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawców 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

9. Wymagania dotyczący gwarancji –  min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego prac. 

III. Termin wykonania zamówienia:  

 Termin wykonania zamówienia –  30 kwietnia 2010 r. 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie 
warunków: 

 - posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; ocena na podstawie 
aktualnego rejestru firmy. 

 - posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia.  

 - znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; ocena na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp, 
zaświadczenia z ZUS i US. 

 - niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena na 
podstawie oświadczenia w trybie art. 22 i 24 ustawy Pzp.  

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 

 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 
Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 

 - podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

 - jest niezgodną z ustawą 
 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
 - jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 - zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 - została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
 - zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
 - 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 Prawa zamówień publicznych 
 - jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

 



Nr sprawy: DP.341-2/2009  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy  
wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku 

 

 

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. 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

• wypełniony formularz ofertowy [załącznik nr 1] 
• dowód wpłaty wadium, 
• szczegółowy kosztorys ofertowy (wg załączonego przedmiaru robót), 
• umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli dotyczy 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert), 

• oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 
oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych [załącznik nr 2] 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niŜ  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

• aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe 
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
(wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

• wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia (min. 3 inwestycje), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – 
referencje 

• wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe wykonywanych przez nich czynności 

• dokumenty potwierdzające, Ŝe kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane  
w zakresie kierowania robotami budowlanym w branŜy drogowe oraz aktualne 
zaświadczenie potwierdzające członkowsko w Okręgowej Izby InŜynierów. 

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". 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego 
podany w pkt I niniejszej SIWZ. 
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Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany  
w pkt I niniejszej SIWZ, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Jednak 
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz 
potwierdzenia wpływów oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 
przekazywanych za pomocą faksu jest: 

 Grzegorz Sokołowski – młodszy referent 
tel. 034 319 11 53 wew. 25, fax. 034 319 17 32 w terminach od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30 – 15.30 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim 
wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe 
pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert.  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten 
sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej www.bip.przystajn.akcessnet.net. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa  
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści  
w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o 
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

7. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej www.bip.przystajn.akcessnet.net. 

VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3.000,00 zł /słownie: 
trzy tysiące 00/100 złotych/, które naleŜy wnieść przed upływem składania ofert  
w jednej z form podanych poniŜej: 

- pieniądzu 
- poręczeniach bankowych 
- gwarancjach bankowych 
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- w gwarancjach ubezpieczeniowych 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216, poz. 1824/ 

Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  
BS Krzepice O/Przystajń rachunek bankowy nr 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002  
w tytule wpisując: 

„Wadium – Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń” 

Przelew powinien być dokonany z takim wyprzedzeniem, aby Bank mógł uznać przelew na 
rachunku zamawiającego i potwierdzić ten fakt przed upływem terminu wpłaty wadium.  

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy 
- nie wniósł naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy 
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46. 

3. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium, wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta 
podlegać będzie odrzuceniu. 

VIII. Termin związania ofertą 

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. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
c) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie  
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
d) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
e) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
f) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
h) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji treści oferty. 
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W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 

a) Wykonawcy przedłoŜą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres 
waŜności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
przez kaŜdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności 
wykonawców). 

b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
 wykonawców występujących wspólnie,  

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moŜe wynikać z treści 
umowy konsorcjum lub zostać przedłoŜone oddzielnie wraz z ofertą. 

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem),  

e) Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum. 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  

Ofertą naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z napisem: 

Gmina Przystajń 
42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5 

Oferta na:  

„Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy wraz z terenem zieleni i 
miejscem wypoczynku” 

Nie otwierać przed dniem: 30.10.2009 r., godz. 11:15 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Oferty naleŜy składać do dnia: 30.10.2009 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego  
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń pokój nr 16 (sekretariat). 

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.10.2009 r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego  
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń (sala konferencyjna). 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

Oferta musi zawierać cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. 
całkowity koszt robót budowlanych określony na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji 
projektowej oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu 
zamówienia. 

Kosztorys załączany przez Wykonawcę do oferty ma charakter informacyjny dla 
Zamawiającego a pomocniczy w ustaleniu ceny ofertowej dla Wykonawcy.  
Wszelkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany do zakresu kosztorysu w stosunku do 
wyjściowego przedmiaru robót nie zwolnią Wykonawcy z obowiązku wykonania całego 
zakresu zamówienia za podaną w ofercie cenę ryczałtową 
Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN. 
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XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

-  cena ofertowa  100 %, 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyŜej kryteriów zostanie dokonana wg następujących 
zasad: 

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.  

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły 
 

(Cn /Caf.b.) x 100 %  =  liczba punktów 
      

gdzie: 
Con – najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cob – cena oferty badanej nie odrzuconej 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny  

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość 
punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość 
punktów.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne. 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 

3. 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. 

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 

a) 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. 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało 
miejsce, 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 

b) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 
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6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
b) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
7. 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. 

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu, chyba, Ŝe zostanie złoŜona tylko jedna oferta, w takim przypadku 
umowa moŜe zostać podpisana przed upływem tego terminu. 

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
10. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi 

załącznik numer: załącznik nr 3 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
przedmiotu zamówienia w wysokości 5% oferowanej ryczałtowej ceny brutto w jednej  
z następujących form: 
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 BS Krzepice 
O/Przystajń w tytule "zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na zagospodarowanie 
centrum wsi Przystajń” 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  
z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym 
- gwarancjach bankowych  
- gwarancjach ubezpieczonych  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy winno być nieodwołalnie, bezwarunkowe  
i płatne przez Wykonawcę na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

Gwarancje bankowe stanowią zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz słuŜy 
do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

Strony ustalają ,Ŝe: 
- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie z umową wykonania robót, 
- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości  

Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona  
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancyjnego. 

W przypadku, jeŜeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia 
ustalonego w § 2 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie 
najpóźniej w terminie wprowadzenia zmian do umowy. 
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XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności 
faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, Ŝe: 

 a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od 
dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

 b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 
przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 

4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
a) pisemnej 

 b) faksem na nr faksu: podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

5. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą faksu.5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do 
zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym 
terminem. 

6. Zamawiający przekaŜe Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, 
wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. 

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie 
wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

 a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 c) odrzucenia oferty 
 W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 

9. Zamawiający przekaŜe kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, przystąpienie do 
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego 
Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do 
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie 
mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której 
przystąpił. 

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
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XVI. 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: 
 a) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
 b) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty oraz umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł. 
Udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XVII Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie zgodne z art. 22 i 24 ustawy Pzp 

3. Wzór umowy (projekt) 


