ZP341/13/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

zadanie:

„Modernizacja pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo – rekreacyjnych w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince”

1/9

ZP341/13/09

I.
Rozdział.
Nazwa Zamawiającego
1.

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 – 512 Bestwina

NIP: 652-12-84-960, REGON: 000990445
TEL. (032) 215 77 00, FAX. (032) 215 77 12
www.bestwina.pl
godziny urzędowania:
07.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym:

„Modernizacji pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo – rekreacyjnych w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej
w skrócie ustawą.
3.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu
Gminy Bestwina – www.bestwina.pl.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ
w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości 11,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.

II.
Rozdział.
Tryb udzielenia zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

III. Rozdział.
Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja istniejącego pomieszczenia na salę do ćwiczeń sportowych w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Bestwince.

2.

Zakres prac obejmuje:
• Roboty ogólnobudowlane polegające na wykonaniu:
- robót rozbiórkowych,

2/9

ZP341/13/09
- robót murarskich,
- robót betoniarskich,
- robót tynkarskich,
- montażu stolarki okiennej,
- robót posadzkarskich.
- robót malarskich.
• Roboty instalacyjne polegające na wykonaniu:
- instalacji c.o.
- instalacji elektrycznej.
3.
4.

5.

Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w załączonym przedmiarze robót i specyfikacji
technicznej stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów
i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej.
Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do
przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub
sztuki
budowlanej)
nie
będą
wchodziły
w
zakres
robót
dodatkowych
i będą musiały być wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV główny:
CPV dodatkowy:

45.21.42.10-5
45.10.00.00-8
45.33.11.00-7
45.31.00.00-3
45.40.00.00-1

roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych.
przygotowanie terenu pod budowę
instalowanie centralnego ogrzewania
roboty instalacyjne elektryczne
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

IV. Rozdział.
Termin wykonania zamówienia
1.

Wymagany termin realizacji zamówienia:
a.
b.

2.

planowany termin rozpoczęcia zamówienia:
termin zakończenia robót do dnia:

styczeń
31 marzec

2010 r.
2010 r.

W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia w terminie przekraczającym termin
wyznaczony - jego oferta będzie odrzucona.

V.
Rozdział.
Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy, a ponadto:
a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – dwie roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. prace ogólnobudowlane i instalacyjne.
b. Dysponują osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającą
uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będącą członkiem
odpowiedniej izby samorządu zawodowego, w zakresie wskazanym w dalszej części SIWZ,
c. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą
działalność, której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia, w zakresie wskazanym w dalszej części
SIWZ.
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2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku
ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład
konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo – cenowy,
- kosztorys,
- projekt umowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- uprawnienia kierownika budowy,
Oznacza to, iż dane dotyczące wykazu prac, uprawnień kierownika budowy będą sumowane.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład
konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
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. Pełnomocnictwo winno
zostać przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
• wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
• wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”;
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie
pełnomocnika konsorcjum.

3.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych
do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

VI. Rozdział.
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców
1.
2.

Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący zał. nr 1 nin. specyfikacji.
Kosztorys ofertowy winien być sporządzony ze wskazaniem cen jednostkowych pozycji przedmiaru
robót oraz wartości tych pozycji w układzie zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót. Układ
kosztorysu ofertowego – wg przedmiaru robót, będącego załącznikiem do SIWZ.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
– wg zał. nr 2.
4. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, wg zał. nr 3.
5. Wykaz zrealizowanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dwie
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
prace ogólnobudowlane i instalacyjne., zał. nr 4.
6. Każde wymienione w zał. nr 4 zadanie winno być potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru
lub referencjami zamawiającego, na rzecz którego było wykonywane.
7. Referencje lub protokoły odbioru muszą zawierać co najmniej następujące informacje:
a) nazwę Zamawiającego, dla którego zamówienie było wykonywane,
b) zakres rzeczowy,
c) wartość zamówienia,
d) okres realizacji zamówienia,
e) informację o należytym wykonaniu zamówienia.
8. Uprawnienia budowlane o specjalności uprawniającej do kierowania przedmiotowym zakresem robót tj.
- uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, osoby pełniącej funkcje kierownika robót
wraz z dokumentem potwierdzającym wpis tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa.
9. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy podać dane dotyczące
podwykonawców wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 (w przeciwnym wypadku należy wpisać „nie
dotyczy”). Szczegółowe postanowienia dotyczące powierzenia robót podwykonawcom zawarte są we
wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.
10. Zaparafowany na dowód akceptacji projekt umowy – zał. nr 6.
11. Aktualny odpis z rejestru firm potwierdzający posiadanie uprawnień do występowania w obrocie
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12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada
przedmiotowi
zamówienia.
Dokument
wystawiony
nie
wcześniej
niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy składający ofertę są wspólnikami spółki cywilnej do oferty należy dołączyć
kserokopię umowy spółki.
Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
- dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4,5,6,7,8 i 9 ustawy - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokumenty wymienione w rozdziale VI specyfikacji winny być przedstawione w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe tylko zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006r. Nr 87,poz. 605 ).
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211,
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
b) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
c) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
d) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
e) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
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VII. Rozdział.
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pracownikiem zamawiającego odpowiedzialnym za kontakt z oferentami w sprawach technicznych jest: Pan
Mariusz Szlosarczyk tel. (032) 215 77 07, w zakresie procedury przetargowej jest Pani Agata Krywult, tel.
(032) 215 77 07 przetargi@bestwina.pl.,
Oświadczenia, wnioski, zaświadczenie oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.
Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje winny być kierowane na adres e-mail: przetargi@bestwina.pl
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty
kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111, 43 – 512 Bestwina.
Zapytania mogą być składane pod numer fax. (032) 215 77 12 lub pocztą elektroniczną:
przetargi@bestwina.pl, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie
(np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż
na 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina: www.bestwina.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną modyfikację zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina: www.bestwina.pl.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży
termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian
w ofertach.

VIII. Rozdział.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
Zaleca się złożenie oferty na kolejno ponumerowanych stronach.
Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
Wszystkie strony oferty muszą być spięte.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z umieszczonymi na
nim oznaczeniami:
a) Zamawiający: Wójt Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina,
b) Oferta na: „Modernizacja pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo – rekreacyjnych
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince”
c) Nazwa i adres wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia).
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy.
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IX. Rozdział.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego:
Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
(pok. nr 2 - sekretariat), nie później niż w terminie
do 14 grudnia 2009 roku do godz. 09:00.
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została
oferta.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta tj. kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek)
z napisem na kopercie "WYCOFANIE".
5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
6. Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
7. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone oferentom bez
otwierania.
8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie ( sala posiedzeń pok. nr 11) dnia
14 grudnia 2009r o godz. 09:15.
10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
11. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich siedzibę i ceny
ofertowe oraz inne szczegóły, zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X.
Rozdział.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.
2.
3.
4.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.
Jedynym kryterium jest cena.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100pkt * 100%.
Punktacja dla pozostałych ofert wyliczana jest ze wzoru:
an/ ab x 100 x 100% = ilość punktów
gdzie:
an – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
ab – cena oferty rozpatrywanej
100 – czynnik stały

5.
6.
7.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
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8.
9.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XI. Rozdział.
Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.

Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty.
Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.

XII. Rozdział
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy
1. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
a) zmian ogólnych:
- zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b) zmian wpływających na termin wykonania umowy:
- możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika
przyczyn leżących po stronie zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej,

c)

z

zmian wpływających na wynagrodzenie:

- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług
(VAT)
-z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy (na korzyść
zamawiającego) wynikająca z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, których przed
zawarciem umowy nie można było przewidzieć.
2.
3.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na przedmiot zamówienia – co
najmniej 36 miesięcy.

XIII. Rozdział.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
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XIV. Rozdział.
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) – Prawo Zamówień
Publicznych.

Bestwina, 23.11.2009r………………………………….
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