Wisniewo. dnia 03.07.2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA W POSTF;POW ANIU
PN.: "WYKONANIE ELEWACJI - SZKOLA GLUZEK - TYNK AKRYLOWY".
Post~powanie

1. Informacja 0

nr: ZP.271.3.2014

zamawiaj~cym:

Gmina Wisniewo
Wisniewo 86
06-6521 Wisniewo
tel. 023 655 70 24
fax. 023 655 72 27
strona internetowa: http://wisniewo.bipgmina.eu
poczta elektroniczna: ugwisniewo@bazagmin.pl
NIP 569-17-53-672
REGON 130378539
Godziny urz~dowania:
7.00 -15.00
2. Tryb udzielenia zamowienia publicznego:
Przetarg nieograniczony 0 wartosci szacunkowej pomzeJ prog6w ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam6wieil publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zam6wienia publicznego art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zam6wien publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6Zn. zm.
3. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zam6wienia jest: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOLA GL UZEK - TYNK
AKRYLOWY" - Szczeg610wy zakres rob6t okrdla ksi<tzka przedmiar6w zal<tczona do
niniejszej SIWZ.

lone postanowienia dotycz~ce wykonania zamowienia:
1. Roboty nalezy wykonac zgodnie z ksi<tzk<t przedmiar6w z zachowaniem warunk6w jej
uzgodnienia i warunk6w wynikaj,!cych z norm technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
2. Wszelkie materialy niezb~dne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca .
Kod CPV:
45000000-7

Roboty budowlane

4. Termin realizacji zamowienia:
Termin realizacji: do 30.08.2014r.

5. Warunki udzialu w post~powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
warunkow udzialu w post~powaniu.
1

o udzielenie zam6wienia mog'l ubiegac silt wykonawcy, kt6rzy spelniaj'l warunki, dotycz'lce:
5.1 Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajl:} obowil:}zek ich posiadania.
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Zamawiaj'lcy nie doprecyzowuje tego warunku - Zamawiaj'lcy oceni spetnienie tego
warunku w oparciu 0 tresc oswiadczenia 0 speinieniu warunk6w udziaiu w
postltPowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowi'lcego zal'lcznik do SIWZ
5.2 Posiadania wiedzy i doswiadczenia.
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Zamawiaj'lcy nie doprecyzo\\uje tego warunku - Zamawiaj'lcy oceni spetnienie tego
warunku w oparciu 0 treSc oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udzialu w
postltPowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowi'lcego zal'lcznik do SIWZ
5.3 Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Zamawiaj'lcy nie doprecyzowuje tego warunku - Zamawiaj'lcy oceni spelnienie tego
warunku w oparciu 0 tresc oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udziaru w
post\powaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowi'lcego zal'lcznik do SIWZ
5.4 Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:
opis sposobu dokonvwania oceny spetniania tego warunku:
Zamawiaj'lcy nie doprecyzowuje tego warunku - Zamawiaj'lcy oceni spelnienie tego
warunku w oparciu 0 tresc oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udziaiu w
post\powaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowi'lcego zai'lcznik do SIWZ
Wszystkie wymagane kluczowe osoby winny poslugiwac sit( jt(zykiem polskim lub
dysponowac na stale tlumaczem jltzyka polskiego.
5.5 Znajdowania si~ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajl:}cej wykonanie
zamowienia.
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Zamawiaj'lcy nie doprecyzowuje tego warunku - Zamawiaj'lcy oceni spdnienie tego
warunku w oparciu 0 tresc oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udzialu w
postt(powaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. stanowi'lcego zal'lcznik do SIWZ
Ocena spelniania w/w warunk6w dokonana bt(dzie metod'l "spelnia - nie spelnia" w oparciu 0
iniormacje zawarte w oswiadczeniach zlozonych z ofert'l.
l treSci zal'lczonych oswiadczen musi \\ynikac jednoznacznie, iz \\Ykonawca spetnia w/w
warunki.
Uwaga!
Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia Iub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w.
niezaleznie od charakteru prawnego l'lcz'lcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowi'lzany jest udowodnic Zamawiaj'lcemu. iz bt(dzie dysponowal zasobami
niezbt(dnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci przedstawiaj'lc w tym celu pisemne
zobowi'lzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbt(dnych zasob6w na okres
korzystania z nich przy \\Ykonywaniu zam6wienia.
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6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maj~ dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post~powaniu.

6.1. W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc<t warunk6w , 0 kt6rych mowa w
aJ1.22ust 1 ustawy nalezy przedlozyc:
1. oswiadczenia 0 spelnianiu warunk6w udzialu w post<tpowaniu, 0 kt6rych mowa wart.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wg Zal~cznika nr 3 do SIWZ:
2. oplacon'l poliS<t, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj'lCY, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwi'lzanej z przedmiotem zam6wienia ( pod pojt:.ciem
oplacona polisa rozumie sit:. polist:. ubezpieczenia , na ktorej potwierdzona jest oplata,
jezeli na polisie nie ma potwierdzenia opiaty
nalezy do poli.sy zaiqczyc
potwierdzenie oplaty)
6.2. w zakresie potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
ustawy nalezy przedlozyc:
1. oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spelnienia warunk6w, 0
kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zam6wieI1 publicznych - \vg
Zal~cznika Nr 4 do SWIZ
2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jei:eli odr<tbne przepisy wymagaj'l wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi<tcy przed uplywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy- wg zat~cznika Nr 5 do SIWZ;
3.

Aktualne
zaswiadczenie
wlasciwego
naczelnika
urz<tdu
skarbowego
potwierdzaj'lcego, i:e wykonawca nie zalega z oplatami podatk6w, lub
zaswiadczenia, i:e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymania w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczeSniej nii: 3 miesi'lce przed uplywem
terminu skladania ofert;
4. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego Zakladu UbezpieczeI1 Spolecznych lub Kasy
Rolniczego ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj'lcego, ze wykonawca nie zalega z
oplaceniel11 skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia. ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglosci
platniczych lub wstrzYl11anie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu
wystawionego nie wczesniej nii: 3 miesi'lce przed uplywem terminu skladania ofert;
Jezeli wykonawca wykazuj'lc spelnianie warunk6w, 0 kt6rym mowa w pkt 5.1 - 5.5.
SIWZ polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okreslonych \v pkt 5. SlWZ
WYl11aga si<t przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokument6w
wymienionych w pkt 6.2.
6.3. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada:
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1. zamiast dokumentow, 0 ktorych mowa w pkt 6.2.2. sklada dokument lub dokumenty.
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj'l.ce
odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczdniej
niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania ofert,
6.4 Dokul11enty sporz'l.dzone '\v j~zyku obcYI11 s'l. skladane ,\vraz z tlumaczeniem na j~zyk
polski. Dokumenty l11og'l. bye zlozone w formie orygina16w lub kserokopii potwierdzonych za
zgodnose przez Wykonawc~ lub osob~/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
za zgodnosc z oryginalem.
6.5 w zakresie dotycz'l.cym przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawcy
skladaj'l. wypelnione i podpisane oswiadczenie 0 przynaleznosci do grupy kapitalowej - wg.
wzoru stanO\vi'l.cego zal~cznik nr 6 do SIWZ

7. Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ zamawiaj~cego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczeii lub dokumentow, a talde wskazanie osob uprawnionych
do porozumiewania si~ z wykonawcami
1) Sposob porozumiewania si~ z wykonawcami:
1) Oswiadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj'l.cy i wykonawcy
przekazuj'l. pisemnie, faksem i poczt'l. elektroniczn'l.. W przypadku przekazania
informacji faksem i poczt'l. elektroniczn'l., kazda ze stron na wezwanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomoc'l. faksu
i poczta elektroniczn'l. uwaza silt za zlozone w temlinie, jezeli ich tresc dotarla do
adresata przed uplywem wyznaczonego terminu.
Gmina Wisniewo
Wisniewo 86
06-521 Wisniewo
tel. 023 655 70 24
fax. 023 655 72 27
poczta elektroniczna:ugwisniewo@bazagmin.pl

2) Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z wykonawcami:
Wojciech Szcz~sniak - tel. 23 655 7024

8.

Wymagania dotycz~ce wadium.
W niniejszym post~powaniu wadium nie jest wymagane.

9. Termin zwi~zania ofert~.
Termin zwi'l.zania ofert'l. wynosi: 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z uplywem terminu
skladania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
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1) Oprocz dokumentow 1ub oswiadczen na potwierdzenie spelnienia warunkow
wymienionych w pkt. 6 SIWZ na1ezy zlozye:
a) ofert~ wg Zal~cznika Nr 2 do SIWZ,
b) niezb~dne pelnomocnictwa, jeze1i zostaly udzie10ne,
c) umow~ spolki cywi1nej, jeze1i dziala1nose prowadzona jest w tej formie; kazdy ze
wspo1nikow spolki cywi1nej sklada oswiadczenie 0 spelnianiu warunkow udzialu w
post~powaniu, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 1 Prawo zamowien publicznych oraz
oswiadczenie 0 braku podstaw do wyk1uczenia z powodu niespelnienia warunkow 0
ktorych mowa wart. 24 ust 1 ustawy Prmvo zumov.'idl publicznych,
d) zobowiqzanie innych podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezb~dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia 
jeze1i dotyczy.
2) Kazdy Wykonawca moze zlozye ty1ko jednq ofert~ z jednq ostatecznq cenq na
formu1arzu ofertowym - wg Zal~cznika N r 2 do SIWZ
3) Zamawiajqcy zqda wskazania przez wykonawc~ w ofercie cz~sci zamowienia , ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.
4) Oferta powinna bye przygotowana zgodnie z wzorami, ktore stanowiq zalqczniki do
SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ.
5) Oferta musi bye sporzqdzona w j~zyku polskim, z zachowaniem trwalej formy
pisemnej. Dokumenty i oswiadczenia sporzqdzone w j~zykach obcych, na1ezy
dostarczye wraz z tlumaczeniem na j~zyk polski;
6) Trese oferty musi odpowiadae tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
7) Formu1arz oferty i wszystkie dokumenty mUSZq bye podpisane przez osob~( -y)
uprawnionq( -e) do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
lezeli ofert~ i pozostale dokumenty podpisala osoba nie wymieniona w dokumentach
rejestrowych - pelnomocnik, to na1ezy zlozye pelnomocnictwo okreslajqce zakres
pelnomocnictwa i potwierdzajqce prawo osoby podpisujqcej ofert~ do wyst~powania w
imieniu Wykonawcy/Wykonawcow. Uznaje si~, ze pelnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnose z oryginalem kopii
dokumentow zlozonych wraz z ofertq.
8) Poprawki w ofercie mUSZq bye naniesione czyte1nie oraz opatrzone podpisem
osoby/osob podpisujqcych ofert~;
9) Zaleca si~ ponumerowanie kart oferty i pozostalych dokumentow, oswiadczen i
zalqcznikow oraz polqczenie ich w sposob uniemoz1iwiajqcy dekomp1etacj~.
10) Wymagane dokumenty 1ub oswiadczenia zalqczone do oferty w formie kopii mUSZq
bye potwierdzone za zgodnose z oryginalem przez Wykonawc~ skladajqcego ofert~ 1ub
uprawnionego przedstawicie1a Wykonawcy. Ofert~ na formu1arzu ofertowym
Wykonawcy skladajq w formie pisemnej w oryginale.
11) Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginalu 1ub notaria1nie potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy zalqczona do oferty kopia, zostanie uznana przez
Zamawiajqcego za nieczyte1nq 1ub budzqcq wqtpliwosci, co do jej prawdziwosci.
12) Oferty skladane w post~powaniu Sq jawne i pod1egajq udost~pnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnic~ przedsi~biorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy 0 zwa1czaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4
ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z
pozn. zm.), jeze1i Wykonawca nie p6Zniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze
nie mogq one bye udost~pnione innym uczestnikom post~powania. Takie informacje
mUSZq bye oznaczone klauzulq: "Tajemnica przedsifbiorstwa". Wykonawca nie moze
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zastrzec informacji , 0 ktorych mowa wart. 86 ustA ustawy Prawo zamowien
publicznych.
13) Oferta powinna bye zlozona w szczelnie zamknil(tej kopercie: zaadresowanej do
Zamawiaj'lcego z napisem: Oferta w postt'powaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: ZP.271.3.2014) w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: "WYKONANIE ELEWACJI SZKOLA GLUZEK TYNK AKRYLOWY". W
przypadku oferty wspolnej, nalezy wymienic z naz"vy z okresleniem siedziby 
wszystkie podmioty skladaj'lce ofertl( wspoln'l z zaznaczeniem pelnomocnika.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:
1) Oferty nalezy skladac do dnia 18.07.2014r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiaj'lcego:
Gmina Wisniewo, Wisniewo 86,06-521 Wisniewo sekretariat pokoj nr 15 osobiscie
lub za posrednictwem poczty;
2) Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac
ofertl(;
3) Zamawiaj'lcy niezwlocznie zwraca ofertl( kt6ra zostala zlozona po tenninie ..
4) Otwarcie ofert nastqpi w dniu skladania ofert. 0 godz. 12.00
w siedzibie
Zamawiaj'lcego: Gmina Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo, pokoj nr 10.
Otwarcie ofert jest jawne. Informacje z otwarcia ofert bl(d'l przekazane wykonawcom,
kt6ry nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:
1)

Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczaltowym, stanowi ona wartose wyrazon'l
\.\ jednostkach pienil(znych, kt6r'l Zamawiaj'lcy jest obowi'lzany zaplacie Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zam6wienia
2) Cena ofertowa powinna bye podana nastl(puj'lCo:
- cena netto (bez VAT):
- stawka i kwota podatku od towarow i uslug (V AT);
- cena brutto (z VAT);

3)
4)

Do por6wnania ofert bl(dzie brana pod uwagl( cena calkowita brutto (z VAT).
Cena brutto (z V AT) oferty musi bye podana cyir'l i slownie, wyrazona w zlotych
polskich w zaokr<tgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (grosze).
5) Zamawiaj'lcy poprawi w ofercie oczywiste omylki rachunkowe z uwzgll(dnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz oczywiste omylki pisarskie.
6) KaZdy z Wykonawc6w moze zaproponowae tylko jedn'l cenl( i nie moze jej zmieniC,
nie prowadzi sil( negocjacji w sprawie ceny.
7) Cena oterty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek VAT
w obowi'lzuj'lcej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi'lzku z realizacj'l
zam6wienia.
8) Cenl( oferty Wykonawca wpisuje w oiercie wg Zalqcznika Nr 2 do SIWZ.
9) Rozliczenia mil(dzy Zamawiaj'lcym a Wykonawc'l bl(d'l dokonywane w polskich
zlotych, cenl( oferty brutto nalezy podac w zlotych z dokladnosci'l do dw6ch miejsc po
przecinku(grosze).

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bt'dzie kierowal sit' przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
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1) Kryterium oceny ofert jest cena. Znaczenie kryterium ceny wynosi 100 %.
2) Oferty bttd't podlegaly ocenie wg nastttPuj'tcego wzoru:
Cena najnizszej oferty
Cena badanej oferty

x

100 pkt

x

100%

ilosc punktow

3) Najkorzystniejsza oferta moze uzyskac maksymalnie 100.00 punktow.
Bose punktow bttdzie obliczana z dokladnosci't do dwoch miejsc po przecinku z
zastosowaniem matematycznej zasady zaokr'tglania do drugiego miejsca po przecinku.
4) Jezeli w postttpowaniu 0 udzielenie zamowienia, w ktorym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniej szej ze wzglttdu, na to,
ze zostaly zlozone oferty 0 takiej samej cenie , zamawiaj'tcy wzywa wykonawcow,
ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiaj'tcego ofert
dodatko\\-)'ch. Wykonawcy, skladaj'tc oferty dodatkowe, nie mog't zaoferowac cen
wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.
5) Zamowienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, ktorego oferta uzyska
najwittksz't liczbtt punktow.

14. Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia pUblicznego:
14.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj'tcy jednoczesnie
zawiadamia Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, 0:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj'tc nazwtt (firmtt) albo imitt i nazwisko.
siedzibtt albo adres zamieszkania i adres \\-}'konawcy, ktorego oferttt \\-}'brano.
uzasadnienie jej wyboru oraz naz\\-}' (firmy) alba imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy \\-}'konawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacjtt przyznan't ofertom w kai:dym kryterium oceny ofert i l'tczn't punktacjtt;
2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podaj'tc uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) Wykonawcach, ktorzy zostali \\-}'kluczeni z postttpowania 0 udzielenie zamowienia,
podaj'tc uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) terminie okreslonym zgodnie z art.94 ust. I lub 2 ustawy, po ktorego uplywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze bye zawarta.
Niezw!ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj'tcy zamieszcza informacje.
o ktorych mowa w pkt 14 ppkt I) na stronie internetowej Zamawiaj'tcego oraz w miejscu
publicznie dostttpnym w swojej siedzibie na tablicy ogloszen.
14.2 W terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia 0 \\-}'borze najkorzystniejszej oferty,
Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
przed!ozy harmonogram rzeczowo~finanso\\-}' opracowany w porozumlenm z
Zamawiaj 'tcym.
15. Wymagania dotycz~ce zabezpieczenia nale:iytego wykonania umowy.
Wykonawca nie jest obowi'tzany wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umoVv),.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan~ wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego:
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1) Wykonawca, ktorego ofert~ wybrano jako najkorzystniejsz'\:. jest zobowi'\:.zany do
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach podanych we
wzorze umo\\'Y stanowi'\:.cym Zal~cznik Nr 1 do SIWZ.
2) Zarnawiaj'\:.cy przewiduje zmiany postanowien zawartej umo\\ry w stosunku do tresci
oferty wybranego Wykonawcy w zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu umo\\ry: zmiana jest dopuszczalna w \\rypadku
\\ryst'I:.Pienia okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoscL
sklltkuj'\:.cych niemoznosci'\:. dotrzymania przez niego terminu realizacjL okreslonego w
umowie; wowczas termin ten moze ulec przedluzenill, nie wi~cej jednak niz 0 czas
trwania tych okolicznosci.
b) ustawowej wysokosci stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jezeli w trakcie
realizacji przedmiotu umo\\'Y nast'I:.Pi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw
nalez'\:.cych do przedmiotll zamowienia, wowczas strony dokonaj'\:. odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia lImownego.
c) zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiaj'\:.cego z przyczyn, ktorych nie mozna
bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy.
d) zmiany rachunku bankowego
e) zmiany Podwykonawcow
f) zmian rzeczowo-finansowego z przyczyn, ktorych me mozna bylo przewidziec w
chwili zawarcia lImowy.
g) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zarnawiaj'\:.cego (m.in. kierownik
blldowy, robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn, ktorych nie mozna bylo
przewidziec w chwiJi zawarcia umowy.

17. Srodki ochrony prawnej przysluguj~ce wykonawcom w toku post~powania 0
udzielenie zamowienia:
Szczegolowe zasady dotycz'lce srodkow ochrony prawnej zawieraj'\:. przepisy Dzialu VI
Prawa zamowien publicznych.
18. Opis cZfsci zamowienia.
Zamawiaj'lcy nie dopuszcza skladania ofert cz~sciO\\'Ych.
19. Umowa ramowa.
Zamawiaj'lcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamowienia uzupelniaj~ce, 0 kt6rych mowa wart. 67 pkt 7.
Zamawiaj'lcy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniaj'lcych.
21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych.
Zamawiaj'lcy nie dopuszcza skladania ofert wariantO\\'Ych.
22. Informacje

dotycz~ce

walut obcych, w jakich dopuszcza sif prowadzenie rozliczen z

Zamawiaj~cym.

Zamawiaj'lcy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

23. Aukcja elektroniczna.
Zamawiaj'lcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
24. Koszty udzialu w

post~powaniu 0

zamowienie publiczne.
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Zamawiaj'lcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w

post~powaniu.

25.. Informacje uzupelniaj~ce.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz'l SIWZ maj'l zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zam6wien publicznych. akt6w wykonawczych do usta\vy i Kodeksu cywilnego.

Podpis Kierownika lednostki
lub osoby upowaznionej

Zal'lczniki do SIWZ:
1. Umowa - projekt zat. nr 1 do SIWZ
2. Formularz ofertowy - zal. nr 2 do SIWZ
]. Oswiadczenie 0 speinianiu warunk6w udziatu w post~powaniu - zal. nr] do SIWZ
4. Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia z art. 24 liSt. 1 Pzp zat. nr 4do SIWZ
5. Oswiadczenie dla os6b fizycznych z art. 24 liSt 1 pkt. 2 ustawy PZP zat. nr 5 do SIWZ
6. Oswiadczenie 0 przynaleznosci do grupy kapitalowej - zal. nr 6 do SIWZ
7. Ksi'lzka przedmiar6w
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