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I. Zamawiający.
Zamawiający : Gmina Kołbaskowo , 72-001 Kołbaskowo Nr 106 , tel./+91/ 311-95-10, fax. /
+91/ 311-95-10.
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony.

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych w miejscowości Stobno.
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.
Termin gwarancji nie moŜe być krótszy niŜ 36 miesięcy od odbioru końcowego.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

III. Podstawa prawno-techniczna wykonania zadania.
1. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Polickiego decyzją Nr 411/2007 znak

AB.MR.7351-41K/07 z dnia 28 maja 2007 r.
2. Projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonany i odbioru robót

opracowana przez Biuro Projektowo-Consultingowe PROEKO s.c., 71-173  Szczecin 
     ul. Wita Stwosza 3.
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 ze

zmianami/ zwana dalej „ustawą” wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

IV. Termin, miejsce realizacji zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia 15 miesięcy od podpisania umowy.
Miejscem wykonania zamówienia  są drogi gminne na działkach Nr ew. 140/2, 144, 184/4,
184/33, 184/35, 184/50, 185/58, 184/59, 184/69, 185, 186, 189 w miejscowości Stobno gm.
Kołbaskowo.

V. Sposób obliczania ceny.
1. Oferent zobowiązany jest przedłoŜyć kosztorys ofertowy  sporządzony:
- w zakresie rzeczowym zgodnym z  przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 7 do

SIWZ,
- w zakresie zastosowanych gatunków materiałów zgodny z  projektem budowlanym i

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
- przy zastosowaniu własnej stawki kosztorysowej roboczogodziny, jednostkowej pracy

sprzętu i transportu technologicznego, cen materiałów,  narzutów: tj. kosztów pośrednich,
kosztów zakupu materiałów, zysku. 

2. Cena oferty jest ceną kosztorysową.
3. Oferent uwzględni w ramach ceny umownej następujące koszty:
- Obsługę geodezyjną,
- Organizację i likwidację zaplecza i placu budowy,
- Próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montaŜowych,
- Ubezpieczenie placu budowy od odpowiedzialności cywilnej
- Ochrony mienia, warunki bezpieczeństwa na placu budowy i p.poŜ.,
- Utrudnienia wynikające z pracy na uŜytkowanym obiekcie.
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4. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

5. Występujące w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały oznaczone znakiem
towarowym mogą być zastąpione innymi urządzeniami i materiałami zapewniającymi
takie same parametry techniczno-uŜytkowe.

6. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. Błąd rachunkowy w obliczeniu
ceny, którego nie moŜna poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych
spowoduje odrzucenie oferty.

VI. Sposób, miejsce i termin składania ofert

1. Oferent winien zamieścić ofertę cenową z niezbędnymi dokumentami w kopercie
wewnętrznej i zewnętrznej.

2. Koperta zewnętrzna winna być zaopatrzona w hasło identyfikujące oferenta bez nazwy i
pieczątki firmy oraz posiadać oznaczenie „budowa dróg gminnych w miejscowości
Stobno” oraz „nie otwierać przed 08 lipca 2008r. godz. 11.00”.

3. Koperta wewnętrzna winna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę tak , aby
moŜna było odesłać w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

4. Ofertę naleŜy złoŜyć  w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. 19 w terminie do dnia  08
lipca 2008r. do. godz.10.45.

5. Oferent na Ŝądanie otrzyma potwierdzenie złoŜenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po
terminie zostaną zwrócone wykonawcą bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu. 

VII. Udzielanie informacji dotyczących SIWZ.
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

Poniedziałek 8.00-16.30,
Wtorek-piątek 8.00-15.00

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeŜeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
2) modyfikacje treści siwz,
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
5) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskichoraz omyłek rachunkowych

w obliczeniu ceny,
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie omyłek

rachunkowych,
7) wniosek zamawiającego o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą

oraz odpowiedź wykonawcy,
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8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z
postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

9) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania.
4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem, kaŜda ze stron naŜądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie
zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego
dnia.

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a
wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na ten adres.

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Aniela

Szerszeń Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/ 311-95-21, fax /+91/
311-95-10 ,Waldemar Trusewicz Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 6, tel. /+91/
311-97-17, fax. /+91/ 311-95-10,

10. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chybaŜe prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
niego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.

13. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści siwz
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu
terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców,
którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.

VIII. Miejsce, wysokość i termin składania wadium.

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w
wysokości 50.000,- zł w terminie do dnia  07 lipca 2008 r. do godz.14.00.
Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
2.   Wadium moŜe być wnoszone:

• w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Kołbaskowo Nr rach.
bank. 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928.

• poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt4) lit. b) ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie
Urzędu Gminy, pok. nr 12  godz. 8.30 – 14.00.
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3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz     

      zamawiającego w przypadku gdy:

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznegona warunkach
określonych w ofercie,

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie wykonawcy.

8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji 

      ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

• zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwszeŜądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3.
bez potwierdzania tych okoliczności, 

• termin obowiązywania gwarancji, który nie moŜe być krótszy niŜ termin związania ofertą,

• miejsce i termin zwrotu gwarancji.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert odbędzie się z dniu  08 lipca 2008 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy

Kołbaskowo pokój Nr 8 /sala konferencyjna/.
2. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z
ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.

4. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaŜe niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

X. Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak

opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. Oferty są jawne od
chwili ich otwarcia.

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.

4. W przypadku zastrzeŜenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami)”.
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5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na
takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŜone dokumenty.

6. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.

7. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie,Ŝe ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z
dopiskiem „wycofanie”.

8. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złoŜyć .

9. PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie
wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym
koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

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.

12. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.

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

15. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 
2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące
okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS,
informacja z KRK – składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną w
imieniu swojej firmy; jeŜeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka
cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna
jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złoŜyć niezaleŜnie ten
podmiot. 

2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną,

16. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i
mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

17. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
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1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

XI. Warunki stawiane wykonawcą i opis sposobu oceny ich spełnienia

KaŜdy z wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie wykonawcy,o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy,
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z
wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.

3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. 
Zamawiający uzna Ŝe wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeŜeli wykaŜe minimum: 1 osobę posiadające uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej i 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz
osób i podmiotów.

4) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają
wymagane uprawnienia tj uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności ,
zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa.

Wykaz wykonanych robót budowlanychw okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 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 według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające,Ŝe
roboty te zostały wykonane naleŜycie), 
Zamawiający uzna,Ŝe wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli wykaŜe,
iŜ w ciągu ostatnich 5 lat wykonał roboty związane z przebudową, budową dróg
minimum: 
- 2 prace o wartości powyŜej 2.000.000,- zł brutto kaŜda lub
- 4 prace o łącznej wartości powyŜej 5.000.000,- zł brutto
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego
za spełniony, jeŜeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
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5) wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII,

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć
dowód wniesienia wadium, tj.:

a) kopia dokonania przelewu na konto zamawiającego,

b) dowód zdeponowania w kasie zamawiającego dokumentów poświadczających
wniesienie wadium.      

6) kosztorys ofertowy zgodnie z rozdziałem V.

7) harmonogram rzeczowo-finansowyrealizacji zamówienia, w podziale na elementy
robót do częściowego odbioru i fakturowania.

XII. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2. Zamawiający wybierze ofertę z najniŜszą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę.
Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z
postępowania nie podlegają odrzuceniu. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
wykonawców, którzy złoŜyli oferty.

8. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w
art. 88 ustawy.

9. JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści siwz,

3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których niemoŜna poprawić na
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
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7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w siwz.

12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w siwz.

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne

14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
zamawiający uniewaŜnia postępowanie.

15. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,

2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały.

XIII.  Sposób przygotowania oferty.
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalejSIWZ, a takŜe wszystkie
wymagane dokumenty zgodnie z rozdziałem XI SIWZ.

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do
SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze,
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

5. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty
cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii
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składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). JeŜeli do podpisania
oferty upowaŜnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym inne niŜ dokumenty, o których mowa w
rozdziale X pkt 5. I 6. SIWZ , mają być złoŜone wraz z tłumaczeniami na język polski,
sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby
wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane.

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej
odrzucenie.

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
13. Oferta winna zawierać n/w dokumenty ułoŜone i ponumerowane wg następującej
kolejności:

- dowód wniesienia wadium,
- oferta cenowa na załączniku Nr 1,
- aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej - dokument określony w rozdziale XI pkt. 2,
- oświadczenie na załączniku Nr 2
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia na załączniku Nr 3,
- dokumenty stwierdzające , Ŝe osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają

wymagane uprawnienia,
- wykaz wykonanych prac podobnych na załączniku Nr 4 wraz z referencjami

potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie,
- kosztorys ofertowy, 
- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, w podziale na elementy

robót do częściowego odbioru i fakturowania.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany nie dłuŜej niŜ 30 dni od terminu składania
oferty.

XIV. Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
1. 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.

2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr  5 do umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  podanej w ofercie.

4. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:

1) w pieniądzu,
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2) w poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6ust. 3 pkt 4) lit. b)
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formiegwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości
określonej w gwarancji kwoty,nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwszeŜądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie,Ŝe zaistniały okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji, 

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje
środek ochrony prawnej – protest. 

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie
ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga.

XVI.  Zał ączniki do SIWZ.
Nr 1  - druk ofert cenowej,
Nr 2  - druk oświadczenia ,
Nr 3  - druk wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
Nr 4  - druk wykazu podobnych prac
Nr 5  -.projekt umowy,
Nr 6  - projekt budowlany,
Nr 7 -  przedmiar robót,
Nr 8 -  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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                                                                                Z A T W I E R D Z A M

Kołbaskowo, dnia 10 czerwca 2008 r.
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