Nr sprawy : RG.3410-6/2009
Zatwierdzono dnia 24.06.2009r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Z a m a w i a j ą c y
Wójt Gminy Budziszewice
Adres:
97-212 Budziszewice
ul. J.Ch.Paska 66
powiat: tomaszowski
województwo: łódzkie
REGON:
Internet:
telefon:
faks:

590647813
http://bip.budziszewice.net.
(44) 710 – 25 – 36
(44) 710 – 23 - 89

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty
określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
Remont Domu Strażaka w Rękawcu
Kod według CPV : 45.45.30.00-7
O p i s: Na remont Domu Strażaka w Rękawcu składają się roboty budowlane oraz roboty
instalacyjne wewnątrz budynku. Obejmują one m.in. wykonanie ścianek działowych, gładzi,
położenie płytek na posadzkach i ścianach, malowanie ścian i sufitów, założenie stolarki
drzwiowej, montaż umywalek, ustępów, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych,
wykonanie podejść dopływowych i odpływowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają stanowiące integralną część
niniejszej SIWZ odpowiednio przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
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UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż realizacja zadania w podanym tj. pełnym zakresie uwarunkowana jest
zabezpieczeniem w budżecie gminy na rok 2009 środków na jego wykonanie. W przypadku niespełnienia tego
warunku do dnia zawarcia umowy o roboty budowlane z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w
przedmiotowym postępowaniu, tj. niezabezpieczenia kwoty wymaganej do realizacji zadania w pełnym jego
zakresie, Zamawiający zastrzega, iż zakres ten zostanie zmniejszony odpowiednio do kwoty zabezpieczonej na
to zadanie w budżecie gminy z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
złożonego na pełny zakres zadania. W takiej sytuacji umowa o roboty z wybranym Wykonawcą zostanie
zawarta na zmniejszony już zakres przedmiotu zamówienia.

4.

Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających , o których mowa w
art.67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
5. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega niemożliwości powierzenia wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom .

9. Termin wykonania zamówienia .
Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 30 września 2009r.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
10.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki :
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności objętych niniejszym zamówieniem
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia
W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:
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w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) wykonał
co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem (tj. w zakresie
robót remontowych, modernizacyjnych, wykończeniowych w budynkach) i wartością tj.
co najmniej 50.000,00 zł przedmiotowi niniejszego zamówienia.
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
10. 2. W stosunku do każdego wykonawcy, który złoży ofertę w wymaganym
terminie i miejscu, Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunków
udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez danego wykonawcę :
oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 11 niniejszej SIWZ.
10.3.Ocena odbędzie się metodą spełnia – nie spełnia .
10.4. Niespełnienie choćby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
10.5. Oferta wykonawcy wykluczonego nie będzie poddana badaniu; na mocy art. 24 ust.4
ustawy – Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz pozostałych dokumentów wymaganych w
przedmiotowym postępowaniu.
11.1. Oświadczenia i dokumenty , które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału :
1/ Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych
w art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - na formularzu
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem.
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.
2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
- na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem.
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego.
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3/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie
warunku, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 1
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszący się do niego dokument,
o którym mowa w niniejszym p unkcie

Uwaga: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu o którym mowa w niniejszym punkcie składa dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentu , o którym mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem
sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokument/oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

4/ Wykaz (wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) wykonanych robót
budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia , a jeżeli 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 (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2)
ł ą c z n i e z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane
należycie (co najmniej dla tej jednej wymaganej przez Zamawiającego w pkt 10.1ppkt2 roboty)
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:
Wykaz robót wraz z załączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi
mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego
bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez
sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

11.2. Pozostałe dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.
1/ Kosztorys ofertowy
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:
Kosztorys ofertowy powinien dotyczyć łącznie wszystkich partnerów i
powinien być podpisany przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez
pełnomocnika. .
2/ Pełnomocnictwo do reprezentowania , o ile ofertę składa pełnomocnik.

12.Tryb oceny ofert.
Ocena ofert odbędzie się w ramach trzech etapów:
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1/ ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykluczenie wykonawcy
( patrz punkt 10)
2/ badanie ofert - odrzucenie oferty (patrz punkt 13 )
3/ ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty (patrz punkt 21)

13. Badanie ofert.
1. Badaniu poddane zostaną oferty złożone przez wykonawców , którzy w wyniku oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostali z niego wykluczeni. Badanie
ma na celu sprawdzenie ofert pod kątem przedmiotowym tj. czy nie podlegają
odrzuceniu .
2. Spośród zbadanych ofert odrzucone zostaną te oferty, w stosunku do których
zaistnieje choćby jedna z okoliczności określonych w :
- art. 89 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.
a/ jeżeli jest niezgodna z ustawą
b/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy , zgodnie z którym Zamawiający
poprawia w ofercie inne (poza oczywistymi omyłkami pisarskimi i
rachunkowymi) omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia
f/ zawiera błędy błędy w obliczeniu ceny
g/ wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 tj. omyłki
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- art. 90 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

14. Informacja o sposobie
porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
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14.1. Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
14.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
14.3. Wyjaśnienia treści niniejszej SIWZ odbywać się będą na zasadach zgodnie z art.38 ust.1
i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
14.4. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres Zamawiającego.
14.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : Alina Jarecka – tel.
(044)710-25-36 .

15. Wymagania dotyczące wadium.
W postępowaniu nie stosuje się wadium.

16. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Opis sposobu przygotowania oferty.
17.1. Wymagania podstawowe.
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2 ) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować
całość zamówienia.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upełnomocnioną/e do reprezentowania
wykonawcy. Oznacza to, że jeśli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy
lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
6) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/ych ofertę musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów załączonych do oferty . Oznacza to, że jeżeli nie wynika ono wprost z
załączonego do oferty odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (który to wykonawca zobowiązany jest załączyć
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– patrz pkt 11.1 ppkt 3 nin.SIWZ) do oferty należy załączyć także oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię pełnomocnictwa wystawionego
na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.z 2003r. nr 153,poz.1503) „ i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale ,
oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne ,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
17.2. Forma oferty.
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Może być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia lub w oparciu o jego wzór zachowując jednak
jej treść.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2) Oferta oraz wszelkie dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w języku
polskim .
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5) Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
6) Wskazane jest aby strony ofert i załączników były ponumerowane oraz
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7) Wskazane jest aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
8) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym
opakowaniu z umieszczoną na niej nazwą przedmiotu zamówienia.
Proponuje się, by nazwa ta brzmiała „”Remont Domu Strażaka w Rękawcu”
17.3. Zawartość oferty.
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Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie i dokumenty
wymienione w pkt 11 niniejszej SIWZ, podpisane tak jak formularz oferty przez
osobę/y upełnomocnioną/e do reprezentowania wykonawcy (patrz pkt 17.1 ppkt 5-6)
17.4. Zmiana, wycofanie oferty.
1) Wykonawca na okoliczność ewentualnej zmiany lub wycofania złożonej oferty
doręczy Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2) Powiadomienie winno się znajdować w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym
opakowaniu oznaczonej napisem „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Kopertę tę
należy nadto zaopatrzyć nazwą przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr…”
17.5. Oferta wspólna.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:
a/ partnerzy muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ
pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był
jeden z partnerów,
b/ oferta musi podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich
partnerów.
3) Partnerzy udokumentują spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu
oraz spełnią obowiązek przedłożenia pozostałych wymaganych dokumentów, zgodnie z
postanowieniami punktu 11 niniejszej SIWZ.

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
18.1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budziszewicach
Ul. J.Ch.Paska 66, pokój nr 7 (I piętro)
2) Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2009r. o godz.10,00.
3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
18.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2009r. o godz. 10,30 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66
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19. Opis sposobu obliczenia ceny.
19.1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
19.2. Zamawiający porównywał będzie ceny obliczone w taki sam sposób i za taki sam
zakres zamówienia określony w niniejszej SIWZ. Zakres ten odzwierciedlony jest również w
formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ), który po wypełnieniu każdej pozycji,
podpisaniu i ostemplowaniu przez wykonawcę będzie kosztorysem ceny ofertowej tego
wykonawcy i który to wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.
Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ceny ofertowej na innym druku aniżeli załączony
do nin.SIWZ formularz cenowy, ściśle jednak zgodnym z treścią formularza.
Kosztorys ceny ofertowej wykonawca opracuje metodą kalkulacji uproszczonej. W
przypadku załączenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową , oferta
wykonawcy sprzeczna będzie z treścią SIWZ.
19.3. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
1) Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej ceny jednostkowe dla każdej pozycji
wymienionej w formularzu cenowym i następnie wpisze je do rubryki „cena jednostkowa
netto”
2) Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny
jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek i wpisze je do rubryki „Wartość zł
(netto)”
3) Wykonawca zsumuje wartości poszczególnych pozycji.
19.4. Otrzymana suma wartości poszczególnych pozycji powiększona o podatek VAT
(wartość brutto) stanowić będzie cenę oferty.
19.5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegać zmianie.
UWAGA: Niedopuszczalne jest podanie cen jednostkowych, wartości poszczególnych pozycji,
oraz cenę oferty z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku.
19.6. Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
19.7. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny ( art.89 ust. 1 pkt 6
ustawy – Prawo zamówień publicznych).
19.8. Za błąd w obliczeniu ceny Zamawiający uzna każdy błąd , który nie może być
poprawiony w trybie sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej.

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
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Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie
polskiej.

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, ich znaczenie i sposób oceny oferty.
21.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez
wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania i które następnie nie zostaną
odrzucone.
21.2.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: najniższa cena .
Jest to jedyne kryterium, znaczenie jego wynosi więc 100%.
21.3.Oferty, o których mowa w pkt 21.1 poddane zostaną ocenie merytorycznej w celu
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Polegać ona będzie na poddaniu ofert indywidualnej ocenie członków Komisji
Przetargowej przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa pkt 21.2.
W ramach tego kryterium każdej ofercie przyznana zostanie określona liczba punktów
obliczona (kryterium mierzalne) następująco:
C = Cn/Cb x 10 pkt, gdzie:
Cn – jest najniższą spośród cen wszystkich ofert
Cb – jest ceną badanej oferty
Następnie , suma tak obliczonych dla danej oferty punktów zweryfikowana o
znaczenie kryterium będzie liczbą punktów uzyskaną przez tę ofertę w
przedmiotowym postępowaniu.
21.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
21.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
21.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
22.1 Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone i o wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania.
22.2.Informację o wyborze oferty zamawiający zamieści również na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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22.3.Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty lub w krótszym terminie w sytuacji, gdy w
niniejszym postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
Remont Domu Strażaka w Rękawcu.
Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy określa przedmiar robót .
2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykonana zamówienie w terminie do 30
września 2009r.
3. Obowiązującą strony formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie…..zł (brutto) w tym kwota netto:….zł, kwota
podatku VAT ……zł wg stawki…. .
4.Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę w kosztorysie ceny ofertowej obowiązują
przez okres ważności umowy i nie podlegają zmianom.
5.Rozliczenie nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury
końcowej, wystawionej po całkowitym zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
6.Formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach.
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy
d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego.
2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
b/ za zwłokę w zapłaceniu faktury w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego
fakturą za każdy dzień zwłoki.
7.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8.Termin gwarancji – 3 lata licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

25. Warunki dopuszczalnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.
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Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a/ w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego
lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia,
b/ w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c/ w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień – dział VI „Środki ochrony prawnej”
wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci :
1/ protestu - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu; postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia; czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu; w
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na
podstawie ustawy
- stosownie do postanowień rozdziału 2
2/ odwołania - od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, odrzucenia oferty, - stosownie do postanowień rozdziału 3
3/ skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej - stosownie do postanowień rozdziału
4.
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( wzór formularza)

Załącznik nr 1
OFERTA

Do: Wójta Gminy Budziszewice, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66

Nazwa Wykonawcy / Nazwy Wykonawców w przypadku oferty wspólnej z
dopiskiem nazwy konsorcjum pod jaką występują:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres *…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel.*……………………………

REGON*…………………. NIP*……………………….

Fax* …………………………………..
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy-Pełnomocnika.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

Remont Domu Strażaka w Rękawcu
składamy ofertę na wykonanie robót w zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Brutto: ……………………….zł
Słownie:…………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................................
w tym:
cena netto:………………………zł
słownie:………………………………………………………………………………………….
i podatek VAT w kwocie………………… wg stawki……%.
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1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ tj. do dnia 30
września 2009r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni , bieg którego
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4.Oświadczamy, że postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści umowy zostały
przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Część zamówienia zamierzam – nie zamierzam powierzyć wykonaniu
podwykonawcom (niepotrzebne skreślić)
Jest to następująca część zamówienia (wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..,
6. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
data:...............
Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:
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……………………………………………

wzór formularza

załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca:
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Remont Domu Strażaka w Rękawcu
oświadczam (y) , że zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia
..........................................
(data)

Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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wzór formularza

załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art.24 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca:
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Remont Domu Strażaka w Rękawcu
oświadczam/y , że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art.24ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

..........................................
(data)

Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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/wzór formularza/

załącznik nr 4

Wykonawca:……………………………..
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

Lp.

Miejsce wykonania
Całkowita i zakres
Nazwa i adres
Zamawiającego wartość w wykonanych prac
PLN

Data
rozpoczęcia
wykonania

Data
zakończenia
wykonania

UWAGI

W załączeniu:
Dokumenty potwierdzające wykonanie
robót z należytą starannością

Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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/druk/

Załącznik nr 5

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………..
Formularz cenowy
(po wypełnieniu przez Wykonawcę „Kosztorys ceny ofertowej” )
Pozycja

I.
1.
2.

Opis

Jedn
miar
y

Ilość
jednost
ek

szt

3
0,39

Cena
jednostkow
a zł (netto)

Wartość zł
(netto)

ROBOTY BUDOWLANE
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

M3

2*0.25*0.18*1.3+2*0.25*0.18*1.3+1*0.12*0.18*1.3+2.95*0.18*0.25=0.39

3.

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł-dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP. 180mm

m

9.45

5*1.3+2.95=9.45

4.

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowowapiennej-wykucie w ścianie otworów drzwiowych

M3

0.25*3*2.1*1.0=1.58

5.

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowowapiennej cegłami

1.58
M3

0.22

M2

4.10

0.12*0.9*2.0=0.22

6.
7.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5m z
pustaków „Alfa” grubości 24 cm
3.5*1.17=4.10
Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach-nowe ścianki działowe

M2

8.19

M2

8.77

M2

5.81

3.5*1.17*2=8.19

9.

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 50-01
Wykonanie warstwy wyrównująco szczepnej na ościeży 2xKNAUF

10.

Wzmocnienie naroży narożnikami aluminiowymi
3*(2*2.05+1.0)*2=30.60

m

30.60

11.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

M2

236.4
2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho gr.10cm

M2

236.4
2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
50mm zatarte na gładko

M2

236.4
2

M2

468.4
7

M2

74.76

8.

3*0.38*(2*2.05+1.0)=5.81

10.21*17.77+2.97*5.23+2.34*2.98+7.88*2.98+1.92*2.98+2.8*1.17=236.42

12.
13.
14.
15.

Gruntowanie cerplastem ścian
2.97*2+5.23*2)*3.0-2*1.93*2.63+2*(2.34+2.98)*3-0.9*2+2*(7.88+2.98)*32*0.9*2+(4*1.92+2*1.98)*2.9-0.9*2+(2*10.21+2*17.77)*5.2-4.93*2.24-4*0.9*22.63*1.93+(5.9+1.45+4.5+4.95)*2.24+0.75*0.5*1.28=468.47

Gruntowanie cerplastem sufitów
2.34*2.98+7.88*2.98+5.23*2.97+5.9*4.5+4.93*0.45=74.76
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16.

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi

M2

190.1
5

M2

377.1
9

M2

377.1
9

M2

74.76
74.76

10.21*17.77+1.92*2.82+1.17*2.82=190.15

17.

Tynki(gładzie)jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
(2.97*2+5.23*2)*3.0-

2*1.93*2.63+2*(2.34+2.98)*1+2*(7.88+2.98)*1+(2*10.21+2*17.77)
*5.2-4.93*2.24-4*0.9*22.63*1.93+(5.9+1.45+4.5+4.95)*2.24+0.75*0.5*1.28=377.19

18.
19.
20.
21.

Tynki(gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach-dodatek za pogrubienie o 2 mm
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach-dodatek za pogrubienie o 2 mm
Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)pojedyńcze na
słupach,belkach i ościeżach na zaprawie

M2
M2

37.44

4*4*0.45*5.2=37.44

22.

(z.VII)Gruntowanie podłoży preparatami „Atlas Uni Grunt”powierzchnie poziome posadzki

M2

265.1
9

236.42+5.9*4.5+4.93*0.45=265.19

23.

24.

(z.VI)Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym.30x30cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5mm w
pomieszczeniach o pow.do 10m2
2.34*2.98+1.92*2.92+1.17*2.82=15.88
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym.30x30cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10m2

M2

15.88

M2

249.1
9

74.76+10.21*17.77+1.92*2.92+2.8*1.17-15.88=249.19

25.

(z.VI)Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o
wym.30x30cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5mm

M2

2.11

0.97*1.28+0.97*0.15*6=2.11

26.

(z.VI)Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12.5x25cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10m2

m

2*2.34+2.98+2=9.66

27.

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12.5x25cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2

9.66
m

10.21*2+17.77*2+0.45+4.5+4.95+5.9+7.88*2+2.98+2+2.75*2+2.97*2=103.94

28.
29.

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000mm-do przewodów
murowanych
(z.VI)Licowanie ścian o pow.do 5m2 płytkami glazurowanymi o
wym.20x25cm na zaprawie klejowej”Atlas”

103.9
4
szt

3

M2

110.3
8

10.80

(4*1.92+2*1.92)*2.75-3*0.9*2+(4*1.17+2*2.82)*2.75-2*0.9*2+2*(2.34+2.98)*20.9*2+2*(7.88+2.98)*2-2*0.9*2=110.38

30.

Ościeżnice drewniane zwykłe
6*0.9*2=10.80

M2

31.

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone

M2

6*0.9*2=10.80

32.

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż
drzwi wewnętrznych i dwuskrzydłowych oszklonych z PCV

10.80
M2

5.34

2.0*2.67=5.34

33.

34.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian
(2.97*2+5.23*2)*(3.01.6)+2*(2.34+2.98)*1+2*(7.88+2.98)*1+(2*10.21+2*17.77)*(5.2-1.6)4.93*1.5+(5.9+1.45+4.5+4.95)*(2.24-1.6)+0.75*0.5*1.28+4*4*0.45*(5.2-1.6)=286.53

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitów
74.76+10.21*17.77+1.92*2.92+2.8*1.17=265.07

M2

286.5
3
M2

19

265.0
7

35.

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków
wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia

M2

(2.97*2+5.23*2)*1.6+(2*10.21+2*17.77)*1.64.93*0.85+(5.9+1.45+4.5+4.95)*1.6+4*4*0.45*1.6=149.99

149.9
9

ROBOTY INSTALACYJNE

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48
50

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do
zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o
śr.nominalnej 15mm
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek
ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom.15mm
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom.15mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastikowanego PCW o śr.40mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastikowanego PCW o śr.50mm
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastikowanego PCW o śr.75mm
Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie
Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym
Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany „kompakt”
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W-zawieszanych
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych
tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszemprzykręcanych- 3x40W-końcowych
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
z podłączeniem
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt

6

szt

3

szt
szt

6
5

szt

1

szt

3

szt
szt

1
5

kpl

3

szt

12

szt

9

szt

3

szt

10

szt
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Słownie netto:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Kwota podatku VAT: …………………………………zł (wg stawki…...%).
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO: ………………………………………………………zł.
Słownie:……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Data:…………………..
Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:
…………………………………….
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