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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

Zamawiający: GMINA  GŁUSZYCA 
Ul. Grunwaldzka 55 , 58-340 Głuszyca 

tel.  (74)  8459 480 , (74) 8866767 , fax  (74)  8456339 
 

 
 
 

zaprasza do złoŜenia oferty w przetargu nieograniczonym na: 
 
 

„Odbudowa drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy  
– usuwanie skutków powodzi 2009” 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45.23.31.40-2 – roboty drogowe 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia           
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655            
z późn. zm.) 
 
 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ,  
 składa się z następujących części: 
 
- Instrukcja dla wykonawców 
- Formularz  ofertowy z załącznikami 
- Wzór umowy 
-           Przedmiar robót 
 
 
        ZATWIERDZAM : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Głuszyca, dnia  7 sierpnia  2009 r. 
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CZĘŚĆ I. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

ROZDZIAŁ I. Zamawiaj ący 

Gmina Głuszyca w imieniu której działa Burmistrz Miasta Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 

 58-340 Głuszyca zwany dalej „ Zamawiającym ". 

ROZDZIAŁ II. Tryb post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

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

2. Zgodnie z Rozporządzeniem 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),  

3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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),   

4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień 
Publicznych Nr 270416 -2009    7.08.2009 r., na własnej stronie internetowej Zamawiającego oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Specyfikacja   istotnych   warunków   zamówienia   została   opublikowana   na   stronie 
internetowej Zamawiającego www.bip.gluszyca.pl, moŜna ją odebrać w Urzędzie Miejskim                          
w Głuszycy,  pok. Nr 21  w godz. od 8 00 do 15 00,  
 

ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia 
 

1. Opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy – usuwanie 
skutków powodzi 2009,  

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania odbudowy drogi wraz z murem oporowym i przepustem. 
Główne elementy prac to: 
- wykonanie ścian oporowych układanych na zaprawie cementowej, 
- spoinowanie murów kamiennych, 
 - wykonanie grodzi ziemnych, 
- wykonanie przepustu o śr. 80 cm, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa 5 cm. 
Zakres prac zgodny z  przedmiarem robót. 
 

warunki wykonania robót: 
- przedmiot zamówienia naleŜy realizować zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, zasadami sztuki 
budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - drogowych   
i zasadami bhp, 
- obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, organizację, oznakowanie  i zagospodarowanie 
zaplecza budowy oraz inne nakłady  nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia naleŜy objąć proponowaną ceną ofertową, 
 



   

 3

Zaleca się, aby wykonawca dokonał (na swój koszt) wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a takŜe 
zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 
 
2. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty częściowej. 
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 
7. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą 

podstawową. 
8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia  
 
-  termin realizacji zamówienia  - do 30 listopada 2009 r. 
  

CZĘŚĆ II. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW 

ROZDZIAŁ I. Warunki udziału w post ępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
1. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust.l ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; wymagane jest dysponowanie osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania, 
nadzorowania robotami w specjalności drogowej, 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Ocena   spełniania  w/w   warunków  zostanie   dokonana  poprzez   analizę   dokumentów 
przedłoŜonych przez wykonawców wg reguły spełnia - nie spełnia. 

ROZDZIAŁ II. Dokumenty jakie nale Ŝy załączyć do oferty 

Do wypełnionego formularza ofertowego (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ) winny być 
dołączone następujące dokumenty: 
 
1.  Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.  1 i  2 ustawy Prawo 
     zamówień  publicznych, (wg załącznika  nr 2) do  niniejszej specyfikacji 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
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wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.  Uwaga !   Z   odpisu  lub   
zaświadczenia  winno  wynikać,   kto jest  upowaŜniony   do reprezentowania firmy (wykonawcy), 
w przeciwnym razie naleŜy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania 

3.   Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności  

      - wymagana jest dysponowanie osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania  i nadzorowania 
robotami w specjalności drogowej, (załącznik nr 3) 

      Wraz z dokumentami stwierdzającymi, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione                
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ               
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli oświadczeń                   
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

ROZDZIAŁ III. Oferty wspólne  

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.            
Do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się 
do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

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 oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 
a.. oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w rozdziale II punkcie 2 

dotyczące kaŜdego partnera konsorcjum 
b. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik 

wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 
c. Oferta  musi  być podpisana w taki   sposób,  by  prawnie  zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie 
d. Wszyscy partnerzy będą ponosić  odpowiedzialność  solidarną za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami 
e. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. 
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale I SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) 
podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 
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3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 
która będzie spełniała następujące wymagania: 

a. umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niŜ czas realizacji zamówienia 
wraz z okresem rękojmi lub gwarancji, w zaleŜności od tego, który termin jest dłuŜszy 

b. umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta, 
c. umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum 
d. umowa nie moŜe dopuszczać moŜliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego 

członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi 
e. zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody zamawiającego 
f. wszelkie  rozliczenia  finansowe  (płatności  faktur)  zamawiający  dokonywać  będzie 

z liderem konsorcjum 
g. z umowy musi wynikać, iŜ członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarnie. 

ROZDZIAŁ IV. Jawno ść postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 

Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załącznik do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów           
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 (podczas otwarcia podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,       
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach). 

3. Oświadczenie dotyczące części oferty zastrzeŜonej jako obejmującej tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinno być wyraŜone poprzez wypełnienie pkt. 11 załącznika nr 1 do SIWZ (oferta cenowa). JeŜeli 
oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumenty te naleŜy 
umieścić w osobnym opakowaniu i będą stanowić oddzielną część oferty. Powinny zawierać kolejną 
numerację stron i być opisane „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom trzecim". 

4. Po otwarciu złoŜonych ofert, Wykonawca,  który będzie chciał  skorzystać z zasady 
jawności,  musi wystąpić w tej   sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem. 
Zamawiający po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu Ŝądaną ofertę/y. Wyboru dnia 
oraz godziny, kiedy moŜe nastąpić przeglądanie oferty dokona zamawiający. 

5. Oferty,   protokół   oraz  wszelkie   oświadczenia  i   zaświadczenia   składane  w  trakcie 
postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego. 
Zamawiający umoŜliwia w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 
wraz z załącznikami bądź przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie bądź 
faksem. (kopia formatu A4 - 0,30 zł, A3 - 0,50 zł). 

6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji 
wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udostępni je na stronie internetowej. 

7. Pytania dotyczące treści  SIWZ  oraz odpowiedzi  na nie, jak równieŜ  oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, zamawiający 
i  wykonawcy  będą przekazywali  pisemnie  (za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru). 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu: 074 8456 339 oraz droga 
elektroniczną na email: iti@gluszyca.pl. KaŜda ze stron   na   Ŝądanie   drugiej   potwierdza   fakt   ich   
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otrzymania.   Treści   zapytań   wraz z wyjaśnieniami będą równieŜ zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja 
moŜe  wynikać  z  pytań  zadanych  przez  Wykonawców, jak i  z  własnej   inicjatywy 
Zamawiającego. Modyfikacja nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, a takŜe warunków 
udziału   w   postępowaniu   oraz   sposobu   oceny   spełniania   tych   warunków.   KaŜda 
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie  się częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Do   bezpośredniego   kontaktowania   się   z   Wykonawcami,   Zamawiający   wyznacza 
następujące osoby:  P. Katarzyna Łazanowska tel.: (074) 88 66 767, P. Kazimierz Jerzyk tel.: 074 88 
66 752 

ROZDZIAŁ V. Wadium  

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 
ROZDZIAŁ VI. Termin zwi ązania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 
z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa 
w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu  składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

ROZDZIAŁ VII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 
składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. KaŜdy  Wykonawca  moŜe   przedłoŜyć  tylko jedną  ofertę.  Zamawiający   dopuszcza 
moŜliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna). 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona 
w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,  czytelnym pismem,  w jednym 
egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej  specyfikacji. 
Załączniki  winny być ponumerowane,  wymienione z nazwy, złoŜone w kolejności 
wskazanej na formularzu oferty oraz spięte w sposób uniemoŜliwiaj ący dekompletację. 
Załączniki  do specyfikacji naleŜy wypełnić według warunków i postanowień 
zawartych   w   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia.   W   przypadku,   gdy 
jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, naleŜy wpisać na nich: 
„nie dotyczy". Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje Wykonawcy mogą 
składać na własnych drukach, pod warunkiem, Ŝe zostaną one sporządzone według 
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schematu druków załączonych do specyfikacji. Zmiana treści załączników dołączonych 
do specyfikacji jest niedopuszczalna. 

5. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane na kaŜdej zapisanej  stronie, przez 
osobę/y   upowaŜnioną/e   do   składania   oświadczeń   woli   w   imieniu   Wykonawcy. 
UpowaŜnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z  innych  dokumentów  załączonych  przez  Wykonawcę.  Za  osoby  uprawnione   do składania 
oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się : 

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach 
przedsiębiorstw, 

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
c) osoby  legitymujące  się  odpowiednim  pełnomocnictwem  udzielonym  przez  osoby, o   których   

mowa   powyŜej,   w   przypadku   podpisania   oferty   przez   pełnomocnika wykonawcy, 
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty . 

d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie 
będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 

6. Wszelkie poprawki naniesione przez   Wykonawcę winny być parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany. 

7. Dokumenty  dołączone  do oferty mogą być przedstawione w formie  oryginału lub 
kserokopii. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, 
musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca  na 
kserokopii    składa   własnoręczny   podpis   poprzedzony   adnotacją   „za   zgodność 
z oryginałem"). JeŜeli do podpisania oferty upowaŜnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie 
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

8. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
      Ofertę naleŜy umieścić w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany   

na wstępie,    opisanej:   „ Odbudowa drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy” - nie otwierać 
przed komisyjnym otwarciem ofert 

9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub 
wycofać złoŜoną ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 
rygorem   niewaŜności    przed   upływem   terminu    składania   ofert.    Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta,                  
a  opakowanie  winno  zawierać  dodatkowe   oznaczenie  wyrazem:   „ZMIANA"   lub 
„WYCOFANIE". 

10. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

11. Oferty złoŜone po terminie składania Zamawiający zwraca wykonawcom  bez otwierania, 
po upływie terminu do wniesienia protestu. 

ROZDZIAŁ VIII. Termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Głuszycy , ul. Grunwaldzka 
55, pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta. 

2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 
3. Oferty naleŜy składać do dnia  2 września 2009 do godz. 11:30 
4. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
5. Wszystkie  oferty  otrzymane  przez Zamawiającego po  terminie  podanym w pkt. 3 

niniejszego  rozdziału,   zostaną zwrócone  Wykonawcom  bez  otwierania  po  upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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6. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  2 września 2009 o godz. 11:45 w Urzędzie Miejskim  w Głuszycy - 

sala konferencyjna,  pokój nr 5. 
8. Otwarci e ofert  jest  jawne. 
9. Część jawna polega na sprawdzeniu czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone, 

oraz otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw 
i adresów wykonawców, cen ofertowych, terminu wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

11. Informacje,   o  których  mowa  w  pkt   9   i   10   Zamawiający   przekaŜe   niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

ROZDZIAŁ IX. Sposób kalkulacji ceny oferty  

1. Wykonawca obowiązany jest przedłoŜyć ofertę o treści wg załącznika nr 1. 
2. Podana  cena  musi   obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją przedmiotu 

zamówienia (np.: organizacji terenu budowy,  rozbiórki, wywozu i składowania gruzu, 
dokumentacji powykonawczej itp.). 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
4. W całkowitej cenie ofertowej przedłoŜonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, 

podatki i inne naleŜności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień 
składania ofert. 

5. Ceny za poszczególne etapy podane w Formularzu ofertowym oraz cena całkowita będą mieć 
charakter ryczałtowy  i nie będą  podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji. 

6. JeŜeli  zostanie  złoŜona  oferta,  której   wybór prowadziłby  do  powstania  obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ROZDZIAŁ X. Wybór najkorzystniejszej oferty  

1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni wykonawcy spełniają 
wymagania art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem art. 26 pkt 3 ustawy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złoŜona przez niego 
oferta  nie jest rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą. 

3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 

4. W razie, gdy złoŜona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub 
ze   specyfikacją istotnych  warunków  zamówienia,   Zamawiający   dokona  odrzucenia 
rozpatrywanej   oferty.   Zamawiający   odrzuci   rozpatrywaną  ofertę,   takŜe   w   innych 
przypadkach, określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający   poprawi   w   tekście   oferty   oczywiste   omyłki   pisarskie   oraz   omyłki 
rachunkowe   w   obliczeniu   ceny,   niezwłocznie   zawiadamiając   o   tym   wszystkich 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  
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7. W przypadku, gdy nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg 
zostanie uniewaŜniony. Zamawiający moŜe uniewaŜnić postępowanie takŜe w innych 
przypadkach, określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający  przyzna  zamówienie  wykonawcy,   którego  oferta  odpowiada  zasadom 
określonym w ustawie  prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów   przyznanych   według   kryteriów   wyboru   oferty   określonych   w   niniejszej 
specyfikacji). 

9.  Kryterium oceny - najni Ŝsza cena brutto - waga 100 % 

Cena najniŜsza z oferowanych 

C=  ------------------------------------------------  x 100pktx 100% 

Cena oferty badanej 

     W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert uzyska   
najwyŜszą ilość punktów. 

10. Zamawiający,    niezwłocznie    po    wyborze    najkorzystniejszej     oferty,    powiadomi 
wykonawców którzy złoŜyli oferty o: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
c) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania o udzielenie  zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, 

o której mowa w pkt 10 a), równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

12. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania   umowy,   Zamawiający   moŜe   wybrać   ofertę   najkorzystniejszą   spośród 
pozostałych   ofert,   bez   przeprowadzania   ich   ponownej   oceny,   chyba  Ŝe   zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

ROZDZIAŁ XI. Informacje dotycz ące umowy 

1. Podstawą sporządzenia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przepisy kodeksu cywilnego, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz oferta przedłoŜona  w n/n przetargu.  

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze 
umowę, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą. 

3. W przypadku wniesienia protestu, aŜ do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający 
wstrzyma podpisanie umowy 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 
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ROZDZIAŁ XII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

 
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
2.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść w formach wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy musi 

być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank Zachodni WBK O/Głuszyca     Nr 03 1090 2314 0000 0001 0872 9320 

z podaniem tytułu:  
„zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, Odbudowa  drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium moŜe zostać 
zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego). 

11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy miało inną formę niŜ pieniądz, 
wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za naleŜycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia NaleŜytego 
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia NaleŜytego 
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia NaleŜytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu 
przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia NaleŜytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru 
Końcowego). 

ROZDZAŁ  XIII. Podwykonawcy 

W oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający Ŝąda wskazania przez 
wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – naleŜy wypełnić 
stosowne oświadczenie zawarte w druku oferty. 

ROZDZIAŁ XIV. Środki ochrony prawnej  
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak teŜ 
postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych – protest, odwołanie oraz skarga. 
 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 
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wnieść protest do Zamawiającego.  
 Przy czym, zgodnie z przepisem art. 184 ust.1a odwołanie przysługuje wyłącznie od 
rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o  udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty. 

 
ROZDZIAŁ XV. Postanowienia końcowe 

 W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

CZĘŚĆ III. FORMULARZE 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – oświadczenia wykonawcy 
Załącznik nr 3 – wykaz osób 
Załącznik nr 4 – wzór umowy 
 


