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1.

Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

2.

Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

3.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy
Krotoszyn”
Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przepisami BHP, oraz
warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi
FIDIC dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego
– 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999)
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

2.

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera polega na zarządzaniu w/w Kontraktem tj. m.in.:
wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), sporządzanie raportów oraz rozliczenie finansowe
Kontraktu.
Wykonawca będzie wykonywał obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługę Inżyniera i
Warunkami Kontraktowymi FIDIC - pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót
inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielskopolskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. Przedmiotowe zarządzanie będzie wykonywane zgodnie
z zasadami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-

2013.
Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ –
pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

4.

Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.
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7.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: Zamówienie wykonywane będzie w terminie 47 miesięcy od
dnia

podpisania

umowy

do

zakończenia

realizacji

robót

budowlanych

przewidziano

35 miesięcy plus 12 miesięcy w Okresie Zgłaszania Wad.
8.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

1.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca wykonał minimum 1 usługę nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenia końcowego
kontraktu o wartości co najmniej 6 000 000 PLN (brutto) realizowaną zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC - pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno –
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
−

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonane w/w usługi oraz przedłoży dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

2.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
1)

Ekspert

nr

1:

Kierownik

Zespołu

-

Inspektor

nadzoru

w

specjalności

konstrukcyjno – budowlanej, który posiada:
−

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
lub

uprawnienia

ograniczonym

budowlane

zakresie

dla

w

specjalności

których

konstrukcyjno – budowlanej

ograniczenia,

zgodnie

z

§

17

ust.

w
3

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w
odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku
inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i
melioracji wodnych
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
−

aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby

−

minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe - liczone od dnia uzyskania uprawnień,

−

doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie
budowy lub przebudowy obiektów budowlanych melioracji wodnych oraz wykaże się
zadaniami o łącznej wartości min. 2.000.000 PLN (brutto) w tym przynajmniej 1
(jednym) zadaniem o wartości min. 500.000 PLN (brutto).

2)

Ekspert nr 2: Inżynier Rezydent (Koordynator), który posiada:
−

minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,

−

doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu projektami w zakresie budowy oraz
wykaże

się

doświadczeniem

przy

minimum

1

zakończonym

zamówieniu

zrealizowanym w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, czerwona książka
o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000 PLN (brutto).
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3)

Ekspert nr 3: Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
który posiada:
−

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
lub

uprawnienia

ograniczonym

budowlane

zakresie

dla

w

specjalności

których

konstrukcyjno – budowlanej

ograniczenia,

zgodnie

z

§

17

ust.

w
3

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w
odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku
inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i
melioracji wodnych
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
−

aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby

−

minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe - liczone od dnia uzyskania uprawnień,

−

doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie
budowy lub przebudowy budowli hydrotechnicznych oraz wykaże się zadaniami
o łącznej wartości min. 1.000.000 PLN (brutto).

UWAGA:
Zamawiający

nie

dopuszcza

pełnienia

przez

jedną

osobę

jednocześnie

funkcji

Eksperta

nr 1 i funkcji Eksperta nr 3.
4)

Ekspert nr 4: Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada:
−

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów),

−

aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby.

5)

Ekspert nr 5: Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
który posiada:
−

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

−

aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby.

6)

Ekspert nr 6: Inspektor nadzoru w specjalności drogowej, który posiada:
−

uprawnienia

budowlane

w

specjalności

drogowej

(lub

odpowiadające

im

równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów),
−

aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby
samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
−

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich udziału
w wykonywaniu zamówienia), mogących wykonywać ww. funkcje.

3.

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000 zł.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
-

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
zamówienia oceniane będzie łączne spełnienie przez nich warunków określonych
w ppkt. 1), 2), 3).
9.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
1)

wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu,

dat

wykonania

i

odbiorców,

oraz

załączeniem

dokumentu

potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, sporządzone według
załącznika nr 3 do niniejszej IDW;
2)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
sporządzone według załącznika nr 4 do niniejszej IDW;

3)

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia;

4)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
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
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pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
należy przedłożyć:
1)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2)

aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy;

3)

aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)

aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także w odniesieniu do tych pomiotów dokumenty wymienione w niniejszym 9.2
punkcie IDW.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego

organu

sądowego

albo

administracyjnego

miejsca

zamieszkania

dotyczące

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:
1) w punkcie 9.2. ppkt 2)÷4) niniejszej IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.1)a) niniejszej IDW, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa
w pkt 9.4.1)b) niniejszej IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. niniejszej IDW
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis punktu 9.5. niniejszej IDW stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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. z dnia 31 grudnia
2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Zamawiający może

żądać

przedstawienia

oryginału

lub

notarialnie

poświadczonej

kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA:
A.

Zamawiający dołączył do niniejszej IDW w/w wzory załączników, które są materiałem
uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako
obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.

B.

Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż
PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN
wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

10.
1.

Wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
5 000 PLN
Wadium słownie: pięć tysięcy PLN

2.

Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)

pieniądzu;
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b)

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)

nazwę

dającego

zlecenie

(Wykonawcy),

beneficjenta

gwarancji

(Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)

kwotę gwarancji,

d)

termin ważności gwarancji,

e)

zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
•

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

•

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

•

zawarcie

umowy

stało

się

niemożliwe

z

przyczyn

leżących

po

stronie

tego

Wykonawcy”; lub
•

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp,
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
/Krotoszyn

konto: Bank Zachodni WBK S.A. O

nr konta 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855 z zaznaczeniem: "Wadium –

przetarg „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Regulacja
rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
5.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym
terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym
Zamawiającego tzn. w terminie do 15.11.2010 r. godz. 10:30.

6.

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale
w Wydziale Finansowo-Budżetowym tut. Urzędu, pok. nr 26

u Skarbnika Gminy, przed

upływem terminu składania ofert.
7.

W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty zaleca się dołączyć
kserokopię przelewu.

8.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium prze Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie zapisów art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.

Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
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Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie
do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10. Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem wykonawców z postępowania zgodnie z art.
24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający

zatrzyma

wadium

wraz

z

odsetkami,

jeżeli

wykonawca

w

odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Wykonawca, który zostanie wybrany

w postępowaniu przetargowym

będzie

zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stosownie do art.
147 ustawy Prawo zamówień publicznych na następujących warunkach :
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 8 % ceny całkowitej podanej w
ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. O /Krotoszyn
nr konta 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855 z zaznaczeniem: "Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy: Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i
budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Uwaga! Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie
niepieniężnej np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winno zostać
wniesione na okres dłuższy o 30 dni od terminu wykonania zamówienia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
u.p.z.p.
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie
wykonane nastąpi z chwilą wystawienia Świadectwa Wykonania.
12.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego

1.

Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

2.

Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

13.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.

4.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię.

5.

Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
z niniejszą IDW.

6.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby oraz numer NIP.

7.

Wykonawca

ponosi

wszelkie

koszty

związane

z

przygotowaniem

i

złożeniem

oferty

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.
8.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną oraz format nie większy
niż A4. Oferta musi być złożona w 1 egzemplarzu.

9.

Całość

oferty

powinna

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

zdekompletowanie.
10. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony

zawierające

informacje

nie

wymagane

przez

Zamawiającego

(np.:

prospekty

reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
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11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
12. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie
oryginału.

Zgodność

z

oryginałem

wszystkich

zapisanych

stron

kopii

dokumentów

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Podpis wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia
i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej imię
i nazwisko osoby upoważnionej.
13. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
14.
1.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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.

2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w punkcie 14.1. niniejszej IDW.

4.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także
zamieści na stronie internetowej na której specyfikacja jest udostępniana.

5.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający

przekazuje

niezwłocznie

wszystkim

wykonawcom,

którym

przekazano

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej na
której specyfikacja jest udostępniana.
6.

Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

7.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na
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stronie internetowej na której specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana.
W przypadku zmiany terminu składania ofert – jako zmiany treści ogłoszenia – zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
15.

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7,
63-700 Krotoszyn, pokój nr 63 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

15.11.2010r.

do godz.

10:30

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Dlatego
ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem
terminu otwarcia ofert. W tym celu Zamawiający zwraca się o jednoznaczne oznaczenie koperty
(opakowania) np. w sposób następujący:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta w postępowaniu na wykonanie zamówienia pn.:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
Nie otwierać przed dniem: 15.11.2010 r. przed godz. 11:00.
16.
1.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.

2.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

17.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 , 63-700 Krotoszyn, sala nr 41, w terminie:
w dniu

18.

15.11.2010r.

o godz.

11:00

Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.
Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”

13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty;
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego.
4. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.1. i 18.3.2) i 3) niniejszej
IDW.
19.

Zwrot oferty bez otwierania

Jeżeli ofert zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 15.1 niniejszej IDW,
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
20.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli

przedłużenie

terminu

związania

ofertą

dokonywane

jest

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
21.
1.

Opis sposobu obliczenia ceny
Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych [PLN]. Cena
musi uwzględniać wszystkie wymagania

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami
zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
2.

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

3.

Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

4.

Cenę należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku.

22.
1.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone.

2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego
znaczenie:
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Lp.
1)

Kryterium
Cena

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za dane kryterium

100 %

100 punktów

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma liczbę punktów
proporcjonalnie mniejszą, liczoną wg wzoru:
Cena minimalna
Liczba punktów oferty badanej = --------------------------- x 100
Cena badana
3.

Sposób zapłaty i rozliczenia ceny za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone
zostały w części II niniejszej SIWZ tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia.

23.
1.

Tryb oceny ofert
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 treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.

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 specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.
3.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów,
danych i informacji.

24.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
zamówienia

1.

Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy pzp Umowa w sprawie zamówienia:
1)

zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2)

mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;

3)

jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
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4)

zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;

5)

jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

6)

podlega unieważnieniu:
a) zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 Ustawy Pzp.

2.

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku
do treści oferty wykonawcy w zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w związku ze zmianą
terminu

wykonania

nadzorowanych

niniejszą

umową

robót

budowlanych

w

następujących przypadkach :
−

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących

konieczność

przerwania robót budowlanych,
−

działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót np. klęski
żywiołowe, strajki,

−

wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy,

−

wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem
rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót,

−

wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub nie wykonanych.

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
c) zmian kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego,
d) zmian wynikających ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,
e) zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty
mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla
Zamawiającego.
3.

Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie
strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest
konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

4.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, termin realizacji w/w niniejszej
umowy zostanie przedłużony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

5.

Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

odpowiedzialnośc za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.
6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani
będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania Umowy.
Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem
podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą
przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy
realizacji umowy, w oryginale.

7.

Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą
spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
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Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do
wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
8.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.

9.

Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ – Wzór
Umowy w sprawie zamówienia.

25.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty,

wykonawca

zostanie

zaproszony

do

siedziby

Zamawiającego celem podpisania umowy.
2.

Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy
najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do
występowania

w

imieniu

wykonawcy

i

dokonywania

w

jego

imieniu

składania

oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);
b) zaświadczenie (z określonym w nim terminem ważności) wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego,

potwierdzającego wpis

osób

wskazanych

w ofercie

do

wykonania zamówienia w stosunku do których był wymóg posiadania uprawnień
budowlanych na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane;
c) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

26.

Środki ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych – Dział VI „Środki ochrony
prawnej”.
Odwołanie

1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. -

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.
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2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, w terminie:

-

5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w punkcie 27.1 niniejszej IDW, albo

-

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie: 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Skarga

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
27.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami;

1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mają

obowiązek

przekazywać

na

piśmie

lub

faksem.

Zamawiający

nie

dopuszcza

porozumiewania się drogą elektroniczną.
2.

Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawa Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za
wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się
z ich treścią. Zamawiający pracuje w od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.Wykonawcy
zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

4.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
−

Iwona Poczta w godz. 900-1400, tel. (62) 722 74 54, fax (62) 722 82 51 (zamówienia publiczne)

−

Jerzy Fiedorowicz, w godz. 900-1400,, tel. (62) 722 74 82 (część techniczna)

−

Joanna Ziembinska - Szczurek, w godz. 900-1400, tel. (62) 722 74 87 (część techniczna)

−

Dorota Łagocka, w godz. 900-1400, tel. (62) 722 74 83 (część techniczna)

(dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
28.

Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu
Oferty.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.
Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
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29.

Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
Oznaczenie Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 2

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Wzór Wykazu wykonanych usług
Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
Wzór oświadczenia o nie podleganiu
wykluczeniu

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.
Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
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