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Piła, dnia  26 maja 2013 r. 
Sygn. Akt - 3.PN.2013

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU  I REKREACJI W PILE
ul. Bydgoska 76

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZBIÓRKA  DOMKÓW  LETNISKOWYCH  NA  TERENIE  OŚRODKA 
TURYSTYCZNO- WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM PŁOTKI

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 ZE ZM.) 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. 

ZATWIERDZAM
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał.nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy – art. 22 Pzp - zał nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy – art. 24 Pzp - zał nr 3
4. Wykaz robót - zał nr 4
5. Oświadczenie o podwykonawstwie - zał nr 5
6. Zobowiazanie podmiotu do oddania zasobów - zał.nr 6
7. Wzór umowy             - zał.nr 7
8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał.nr 8
9. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - zał. Nr 9

w tym: 
A)  STWiOR
 B) kosztorysy ofertowe, przedmiary
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Część I
Postanowienia ogólne

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia

1) Zamawiającym jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
64-920 Piła, ul. Bydgoska 76
tel. 067 213-27-83; fax 067 213-27-76
REGON 30001033100000
NIP:  764-254-51-76
http://www.mosir.pila.pl     
sekretariat@mosir.pila.pl
godz. urzędowania:  pn-pt od 700 do 1500

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Bartosz Bober
stanowisko służbowe: kierownik 
tel.:067-213-27-83      fax: 067 213- 27-76
e-mail:  finanse@mosir.pila.pl

w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
imię nazwisko: Anna Nowacka
stanowisko służbowe: Konsultant zamówień publicznych

3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późn.  
zm).

3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie  o  ile  spełniają  warunki  określone  w  ustawie  -  Prawo 
zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6. Pisemność postępowania 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną., każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Podwykonawcy

Zgodnie  z  art.  36  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  wymaga  wskazania  przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Część II
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Rozbiórka domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno- Wypoczynkowego nad jeziorem 
Płotki k/Piły.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe następujących domków letniskowych:
– typ "Ryski" nr 16- 34 ( rozbiórka w 40% );
– typ 'Grześki" nr 1-15 ( rozbiórka w 100% );
– typ T-13 i T-14 ( rozbiórka w 40% );
– typ MBS – 1 ( rozbiórka w 100% );
– typ Maciejówka ( rozbiórka w 100% );
– typ T-22 i T-23 ( rozbiórka w 40% );
– typ T-16 ( rozbiórka w 100% );
– typ Brantówka nr 1,2,3,4 ( rozbiórka w 100% );
– typ Trol nr 24, 25, 26 ( rozbiórka w 40% );

2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Załączniku Nr 10 (A,  B  )  niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przy pomocy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
oraz przedmiorze.  

3 Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia.

Kody CPV
45.11.00.00 – 1  -Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

2. Termin realizacji zamówienia -  nie dłuższy niż  - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 
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Część III
Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

1. Warunki udziału w postępowaniu
     W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają  warunki dotyczące:
1) posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwa zadania rozbiórkowe o 
wartości nie  mniejszej niż  50.000 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania. oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3) dysponowania potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. oświadczą, że nie podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24  ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wyszczególnione w pkt. 1 ppkt 1) i pkt 2 warunków muszą 
spełniać wszyscy wykonawcy, warunki wyszczególnione w pkt. 1 ppkt 2) - 4) Wykonawcy muszą spełniać  
łącznie.  

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu  na podstawie oświadczeń i do-
kumentów o których mowa w SIWZ, 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1) wykazu robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem 
ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem  dowodów  dotyczących 
najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz 
wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 
ukończone; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

3.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów: 
3.1)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w art.  24 ust. 1 i 2 ustawy – 

Prawo  zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 i 3a do SIWZ
3.2) aktualngo  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
ul. Bydgoska 76

64-920 Piła



 "Rozbiórka domków letniskowych na terenie Ośrodka 

Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły" 

____________________________________________________________________________________

4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy złożyć:

4.1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca może polegać  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając  w tym celu  pisemne zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania  mu do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać  co najmniej informacje wynikające z § 1 ust. 6 pkt 2 
Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawcy zagraniczni:
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 3.2)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że nie otwarto likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości.

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentu,  o którym  mowa  w  pkt  3.2)   SIWZ  zastępuje  się  go 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do 
reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b)  dokument,  o  którym  mowa  w  pkt  5  lit.  a)  SIWZ  należy  składać  w  formie  oryginału  lub  kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski.

c) dokument, o którym mowa w pkt 5 lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

6.  Wykonawcy,  którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  (konsorcjum)  ustanawiają 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy 
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.
Oferta  Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia  winna zawierać  dokumenty 
i oświadczenia wymienione wyżej:
– z Części III pkt 3  SIWZ dla każdego podmiotu z osobna,
– pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie.
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Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta 
Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Inne dokumenty

7.1)  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu,  (  w przypadku podmiotów występujących 
wspólnie) –   przygotowane zgodnie z zapisami  SIWZ.

7.2)  Dokument wniesienia wadium
7.3)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  
7.4)  Wypełniony kosztorys ofertowy

Uwaga:

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  
dnia wejście w życie rozporządzenia  z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów,  
jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  
składane, wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1) może przedkładać 
dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami  sztuki  
budowlanej  i  prawidłowo  ukończone,  określone  w  rozporządzeniu  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  
w sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz 1817) np. opinie referencyjne, protokoły  
odbioru itp. 
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Część IV
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego

z Wykonawcami 

1. Zgodnie z art.  27 ust  1 i 2  Pzp  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz   informacje  Zamawiający  
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 67 213 27 76) lub drogą elektroniczną 
(adres  poczty  elektronicznej:  sekretariat@mosir.pila.pl),  z  wyłączeniem  złożenia  oferty,  dla  której 
wymagana jest  forma pisemna.  W przypadku przesłania  dokumentu faksem lub drogą elektroniczną, 
należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej ze stron.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na  2 dni  przed 
terminem  składania  ofert  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,o którym mowa 
w ust.  2,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.

Część V
Forma i zasady wnoszenia wadium

1. Wysokość wadium 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł  
( słownie: trzy tysiące zł .)  

2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.6b  ust.5  pkt  2  ustawy  z  dnia 

9 listopada  2000  roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.U.  Nr  109,  
poz.1158, z późn.zm).
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3. Termin i miejsce wniesienia wadium

1) Wadium winno  być  wniesione  przed  upływem terminu  składania  ofert.  Okres  ważności  wadium 
wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego Nr: 18 1020 3844 0000 1502 0139 1226  bank - Powszechna Kasa Oszczedności 
Bank  Polski  SA z  adnotacją:  wadium: "Rozbiórka  domków  letniskowych  na  terenie  Ośrodka 
Turystyczno- Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły" . Kserokopię dowodu wpłaty należy 
dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie 
się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

3) W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej/ubezpieczeniowej  winna  ona 
zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli  Beneficjenta gwarancji/  ubezpieczenia, 

wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib,

b) dokładna nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 
c) wskazanie sumy gwarancyjnej,
d) określenie terminu ważności gwarancji,
e) z treści  gwarancji  lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i  nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela  do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie  pełnej 
sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, okreslone 
w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, szczegółowo opisane w  4 i 5.

4) Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – 
kredytowej  lub  gwarancji  ubezpieczeniowej  należy  załączyć  do  oferty  w  formie  kopii  dokumentu, 
a     oryginał  złożyć w oddzielnej  kopercie oznaczonej  „oryginał  wadium  ”,  która będzie załączona do 
oferty (wewnątrz opakowania oferty).

5) Nie  wniesienie  wadium  w  wymaganym  terminie  oraz  wymaganej  wysokości  i formie  skutkuje 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6) Wadium dla  wykonawców ubiegających  się  o  zamówienie  wspólnie  (np.  konsorcjum)  może być 
wniesione przez jednego z nich.

4. Zatrzymanie wadium 

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.

2.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie, 
o którym mowa w art. 16 ust. 3, nie złozył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
lub pełnomocnictw, chyba,że udownodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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5. Zwrot wadium

1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
1) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a;
1a)  Wykonawcy,  którego oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza,  zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2)  Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  wykonawcy,  który  wycofał  ofertę  przed 
upływem terminu składania ofert.

2.  Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium 
o którym mowa w pkt  1.,  jeżeli  w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez 
wykonawcę.

6. Utrata wadium
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 
w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 5 pzp.
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Część VI
Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta,  aby  była  ważna,  musi  być  podpisana  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy 
wymienionych  w  aktualnych  dokumentach  rejestracyjnych  firmy lub  pełnomocnika  ustanowionego  do 
reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia albo  reprezentowania  w postępowaniu 
i zawarcia  umowy  sprawie  zamówienia.  Do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające 
umocowanie  do  podpisania  oferty,  np.  dokumenty  rejestracyjne,  oryginał  lub  kopię  poświadczoną 
notarialnie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo  winno  być  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  przypadku  wykonawców 
występujących wspólnie również z postanowieniami Rozdziału I - Informacje ogólne .

2. Podpisy osób, o których mowa w ust. 1 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz 
załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik  nr 1 do 
SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty w SIWZ. Oferta powinna być napisana na maszynie, 
komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.

4. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej 
w Załączniku nr 1 do SIWZ i spięte w sposób trwały.

5. Wszystkie  strony  oferty,  na  których  zostaną  dokonane  poprawki  lub  korekty  błędów,  muszą  być 
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

8. W przypadku  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  kopie  dokumentów 
dotyczących danego wykonawcy są poświadczone za zgodność przez tego Wykonawcę.

9. W przypadku  gdy  Wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów 
dotyczące tych podmiotów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

10. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  po 
świadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.

11.  W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co 
do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, wszystkie oferty 
składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.
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13. W przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania,  muszą  być  oznaczone  klauzulą: 
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. 
zm.)” i dołączone odrębnie do oferty.
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Część VII
Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert

1)  Ofertę należy złożyć w siedzibie Sekretariat Zamawiającego ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła-  piętro I  do 
dnia 10.06.2013 r.  do godziny 11:00.

2)  Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w dniu 10.06.2013 r. , o godzinie 11:05.

3. Publiczne otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.
3)  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę), cenę oferty, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.

4. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w     sposób i formie   
przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie 
„ZMIANA”/”WYCOFANIE”.
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Część VIII
Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
3.  Stawka podatku VAT winna być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).
4.  Cena  oferty   winna  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  tym  również 

wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu,  o  którym  mowa  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.

Część IX
Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb oceny ofert

1) w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będzie ocenie formalnej, a następnie przeprowadzana 
będzie  ocena spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu  zgodnie  z  pkt  5 
SIWZ;

2) zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy 
zostali  wykluczeni  z  postępowania,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  ich  wykluczenia, 
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;

3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust  2  ustawy  pzp  dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści;

4) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
5)  po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 2.

2. Kryteria oceny ofert

1) Oferty oceniane będą według  kryterium -  cena oferty 100%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę  punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija 
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
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najniższa cena ofertowa brutto
C= ---------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium

cena oferty ocenianej

2) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

4. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

5. Udzielenie zamówienia:
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała  
najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryterium 
oceny ofert.
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Część X

Informacja o formalnościach,
jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  jako  najkorzystniejszą  zobowiązany będzie  do  zawarcia  umowy 
w formie pisemnej: 
1) po upływie terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli  

zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w  przypadku  gdy  w  postępowaniu  nie  odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie  wykluczono  żadnego 

wykonawcy możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww terminów 

2. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał sie od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek uniewaznienia postępowania.

3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego przedłoży: 
a) umowę konsorcjum – regulująca współpracę wykonawców składających wspólną ofertę ( w przypadku 

gdy  wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  będzie  konsorcjum) 
stwierdzającą  solidarną  i  niepodzielną  odpowiedzialność  wszystkich  wykonawców  za  realizacje 
zamówienia,  w  której  Partner  Wiodący  będzie  upoważniony  do  podejmowania  zobowiązań 
związanych z realizacją umowy i otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.

b) projekty umów z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania i zgodnego z ofertą 
wykonawcy zakresu robót – jeżeli wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale podwykonawców 
i uzyskać zgodę Zamawiającego.

c) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów w przypadku nie załączenia do 
oferty.  
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Część XI
Informacje o formalnościach po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiającego jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę, albo adres 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy wykonawców,  którzy 
złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

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

uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  -  jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

4) terminie, określonym zgodnie z art.  94 ust.  2 ,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.

5) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiającego zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 5 pkt 1), na stronie internetowej pod adresem www.  mosir.  pila.pl   oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego.

6) Wykonawca po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego dostarczy 
Zamawiającemu następujące informacje i dokumenty:
a) informację na temat osób reprezentujących stronę umowy,
b) informację dotyczącą banku, w którym strona umowy posiada rachunek bankowy,
c)  umowę regulującą współpracę wykonawców (umowa konsorcjum) -w przypadku składania oferty 
wspólnej. 
Umowa ta powinna zawierać między innymi:
−  określenie celu gospodarczego,
−  oświadczenia  podmiotów  o  przyjęciu  odpowiedzialności  solidarnej  za  wykonanie  umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
−  wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera);
−  oznaczenie czasu trwania umowy, przy czym wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy 

niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi;
− zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
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Część XII
Istotne postanowienia umowy – wzór umowy 

1. Wynagrodzenie i termin płatności:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość  rozliczenia  wynagrodzenia  za wykonanie  przedmiotu  umowy 

fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru częściowego.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 21 dni 
od  daty  przyjęcia  przez  Zamawiającego  poprawnie  wystawionej  faktury   wraz  z  wymaganymi 
załącznikami np. ( protokółem odbioru częściowego/końcowego podpisany przez Inżyniera kontraktu).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.

2. Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

3. Wzór  umowy
Wzór umowy określony został w załączniku nr 7 do SIWZ i wymaga parafowania przez Wykonawcę.

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy:

 
Część XIII

Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

O wyniku  postępowania  Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  wszystkich  uczestników postępowania 
wskazując  nazwę  firmy,  siedzibę  oraz  cenę  oferty  najkorzystniejszej  w  przypadku  zakończenia 
postępowania  wyborem  oferty  lub  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  w  przypadku  unieważnienia 
procedury.

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1)W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.
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