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I. WYTYCZNE OGÓLNE
1. Informacja o przetargu

Zamawiający Urząd Gminy Popów  z/s Zawady ul Częstochowska 6 Zawady, 42-110 Popów
(nazwa zamawiającego)

opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu internetowego UZP w  Biuletynie Zamówień 
Publicznych,  nr  ogłoszenia  305756-2009 z  dnia  04.09.2009  Postępowanie  którego wartość  jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie Przebudowa Drogi Gminnej kl. D – Przedłużenie 
ul. Kalwaryjskiej 

(nazwa obiektu lub robót)

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie 
większej niż 20% wartości przedmiotowego zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1/.Przedmiotem zamówienia jest przedmiocie Przebudowa Drogi Gminnej kl. D – Przedłużenie ul. 
Kalwaryjskiej   na terenie  Gminy Popów.  Wykonawca powinien zrealizować zadanie  w oparciu  o 
posiadane przez Zamawiającego projekt i materiały, które określają dokładny zakres modernizacji – 
załączniki nr 7, 8, 9 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany jest w Wspólnym Słowniku 
Zamówień Publicznych pod nr: 
CPV 45233123-7

2/.Zakres realizacji zadania przedstawia się następująco:
 
(wg przedmiaru robót)

3/.Zakres robót określa załącznik nr 7,8,9

3. Termin wykonania zamówienia :
Termin realizacji zamówienia : 30.11.2009

4. Finansowanie zamówienia
Zamówienie to jest finansowane z budżetu gminy.

5. Wykonawcy

1/. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).

2/.  Wykonawcy  ubiegający  się  o  uzyskanie  zamówienia  dostarczą  ofertę  sporządzoną  według 
załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi formularzami:

a/. informacje ogólne o wykonawcy – Formularz Nr 1,
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b/.  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 swym rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, – 
Formularz Nr 2, 

c/. harmonogram robót – Formularz Nr 4,

e/. propozycje zlecenia elementów robót podwykonawcom– Formularz Nr 5,

3/.dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
   Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz.645, § 1 ust.1) w formie oryginału lub kserokopii
   poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wg następującej kolejności:

a/.  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo aktualne zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert,

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

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

d/  .dokumentów  stwierdzających,  że  osoby,  które  będą  wykonywać  zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia budowlane. Nie wykazanie zatrudnienia minimum 1 
pracownika  z  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania  robotami  budowlanymi 
specjalności drogowej skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty,

e/.  Kserokopię  uprawnień  budowlanych  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
specjalności drogowej i kserokopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w Załączniku 3,

f/.  Polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej,

g/. Dowód wniesienia wadium,

h/. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

i/.  Kosztorys ofertowy obejmujący wszystkie  roboty niezbędne do realizacji  niniejszego 
przedmiotu zamówienia wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 7 
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4/.  Oferty  przedstawione przez  dwa lub więcej  podmiotów występujących  wspólnie,  będą musiały 
spełniać następujące wymagania:
Należy  do  oferty  dołączyć  dodatkowo  umowę  regulującą  współpracę  podmiotów  wspólnie 
występujących tj. :

Umowę konsorcjum określającą :
a) Cel gospodarczy,
b) oferta  będzie  zawierać  informacje  i  dokumenty  wymienione  w  dz.  I  ust.  5  pkt.  3  dotyczące 

każdego partnera konsorcjum;
c) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
d) solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
e) jeden  z  partnerów  konsorcjum  zostanie  ustanowiony  jako  pełnomocnik,  upoważniony  do 

reprezentowania  wszystkich  uczestników  konsorcjum  w  postępowaniu  albo  reprezentowania 
wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego;

f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

g) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym lub umowę spółki cywilnej lub wyciąg z umowy spółki cywilnej w zakresie reprezentacji 
spółki.

5/. Warunki wymagane od wykonawców

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki określone wg dz. I. ust. 5 
pkt. 1, 2 i 3.

6/. Przy ocenie spełnienia warunków udziału o których mowa w dz. I ust. 5 pkt. 2. przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące  o spełnieniu 
warunków będą  zsumowane.  Nie  spełnienie  powyższych  wymagań spowoduje  wykluczenie  oferty 
konsorcjum.  Doświadczenia  podwykonawców  oraz  ich  zasoby  nie  będą  brane  pod  uwagę  przy 
określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

6. Jedna oferta 
Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który 
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 
wykonawcy zostaną odrzucone.

7. Koszty udziału w przetargu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

8. Wizja lokalna terenu budowy
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na 
swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne 
do  przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy  i  wykonania  zamówienia.  Koszty  dokonania  wizji 
lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
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II. Dokumenty przetargowe

1. Zawartość dokumentów przetargowych
Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

1/.Specyfikację istotnych warunków zamówienia
2/.Wzór oferty wraz z formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach wykonawców 
3/.Wzór umowy
4/. Przedmiar robót
5/. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych
Wykonawca może zwrócić  się  do Zamawiającego w sprawie  wyjaśnień dotyczących  dokumentów 
przetargowych.  Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  wykonawcy,  które  otrzymał 
najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do 
wszystkich uczestników,  którzy otrzymali  dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania,  lecz bez 
identyfikacji jego źródła.
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Marcin Zomerfeld tel./fax: 034 / 317 70 67;

e-mail: marcin.zomerfeld@interia.pl

3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1/.  Przed  ostatecznym  terminem  składania  ofert  Zamawiający  może  modyfikować  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

2/.  Dokonana  w  ten  sposób  modyfikacja  stanie  się  częścią  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy 
otrzymali materiały przetargowe. 

3/.  W  celu  zapewnienia  wykonawcom  niezbędnego  czasu  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 i 7 
Pzp.

III. Przygotowanie Ofert

1. Język ofert
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). 

2. Dokumenty składające się na Ofertę
Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
a) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,
b) Potwierdzenie wniesienia wadium – w formach przewidzianych w dz. III ust. 6 pkt.2,
c) Wyceniony przedmiar robót (szczegółowy kosztorys ofertowy),
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.  22 Pzp (w treści 

oferty),
e) Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału i kwalifikacjach,
f) Dokumenty formalne wymagane wg dz. I ust. 5 pkt 2 i 3
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3. Ceny ofertowe
1/.  Umowa  będzie  zawarta  na  całość  robót  określonych  w  dz.  I  ust.  2  pkt.  3  na  podstawie 
wycenionego  przedmiaru  robót  przedłożonego  przez  wykonawcę  oraz  na  podstawie  Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

2/.Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia.

3/. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót, 
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  na  podstawie  wizji  lokalnej  w  terenie. 
Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru 
przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, 
że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.

4/.  W cenach  jednostkowych  i  całkowitej  cenie  ofertowej  przedkładanych  przez  wykonawcę będą 
zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na 
dzień wszczęcia postępowania.

5/. Cena całkowita i  ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania 
umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

4. Waluty oferty
1/. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

2/. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w innych walutach.

3/. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) 
kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

5. Termin związania ofertą
1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp)

2/.  W  uzasadnionych  przypadkach,  co  najmniej  7  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą, 
zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o 
okres nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda 
wykonawcy  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalna  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu wadium albo,  jeżeli  nie jest  to możliwe,  z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium
1/. Wykonawca wniesie, wadium w wysokości 4.000 zł.

2/. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:
- pieniądza,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z 

9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).
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3/. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
Nr  94 8259  0004  2000  0000  0013  0007 w  terminie  25.09.2009r do godz  9 (wadium na  koncie 
Zamawiającego).
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

4/. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli:
a/. upłynął termin związania ofertą;
b/. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 
     wykonania tej umowy;
c/. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 
    rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

5/. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
a/. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b/. który został wykluczony z postępowania;
c/. którego oferta została odrzucona.

6/. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium 
na podstawie pkt. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność 
wykluczenia  wykonawcy  lub  odrzucenia  oferty.  Wykonawcy  wnoszą  wówczas  wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego.

7/. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8/.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została 
wybrana:

a/. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;
b/. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c/. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.

9/. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników 
konsorcjum.
10/.  Wadium wybranego wykonawcy  zostanie  zwrócone  niezwłocznie  po wniesieniu  wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

7. Oferty wariantowe i oferty częściowe
1/. Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych 
wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

2/. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Forma i podpisanie oferty

1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym 
wzorem oferty wraz z załącznikami.
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2.  Oferta  powinna  być  napisana  na  maszynie  (komputerze)  lub  nieścieralnym  atramentem  oraz 
podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania.  Wszystkie stronice 
oferty,  na  których  zostały  dokonane  poprawki  powinny  być  parafowane  przez  osobę  lub  osoby 
podpisujące ofertę.

3.  Oferta  nie  może  zawierać  zmian  ani  uzupełnień  z  wyjątkiem tych,  które  wynikają  z  instrukcji 
wydanych  przez  Zamawiającego,  lub  które  są  konieczne  do  korekty  błędów  popełnionych  przez 
Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę.

V. Składanie ofert

1. Oznaczenie ofert

1/. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w następujący sposób:

A/. Koperta wewnętrzna

Nazwa Wykonawcy i jego adres

„oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej kl.d- przedłużenie 
ul. Kalwaryjskiej”

B/. Koperta zewnętrzna

Urząd Gminy Popów
Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

„oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej kl.d- przedłużenie 
ul. Kalwaryjskiej”

nie otwierać przed 25.09.2009r. godz. 10:15.

2/. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do 
czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy.

2. Termin składania ofert

1. Oferty można składać w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, 
pok. nr 12) lub przesyłać pocztą - nie później niż do dnia 25.09.2009  do godziny 10.00
2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z dz. II ust. 3 pkt. 3 
. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące 
się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

3. Oferty złożone po terminie
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w dz. V ust. 2 pkt. 1, 
zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.
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4.  Zmiana lub wycofanie ofert
1.  Wykonawcy  mogą  zmienić  lub  wycofać  swoje  oferty  za  pomocą  pisemnego  zawiadomienia 
przekazanego przed terminem składania ofert określonym w dz. V ust. 2 pkt. 1.

2.  Zawiadomienie  o   zmianie  lub  wycofaniu  oferty  powinno  być  dostarczone  zgodnie  z 
postanowieniami dz. IV i  dz. V ust.  1, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio 
określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
VI. Otwarcie ofert i ich ocena

1. Otwarcie ofert
1/. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu., w którym zgodnie z dz. V  ust. 2 pkt. 1. upływa termin 
ich złożenia, o godz. 10.oo. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.09.2009 , o godz. 10.15, w Urzędzie Gminy Popów, pok. nr 10.

2/. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z dz. V ust. 4 pkt 1 nie 
zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

3/.  Bezpośrednio  przed otwarciem ofert  Zamawiający  poda kwotę,  jaką zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia.

4/.  Nazwy  i  adresy wykonawców,  informacje  dotyczące  ceny każdej  oferty,  wszelkie  modyfikacje, 
terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez 
Zamawiającego podczas otwarcia.

5/. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z dz. VI. ust. 1 
pkt. 4 oraz art. 96 Pzp.

2. Jawność postępowania

1/.  Informacje  dotyczące  przebiegu  sprawdzania,  wyjaśnienia,  oceny  oraz  porównywania  ofert, 
dotyczące  wyboru  oferenta  nie  zostaną  ujawnione  do  momentu  ogłoszenia  nazwy  wybranego 
wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

2/. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 
jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym 

1/.  Od  czasu  otwarcia  ofert  do  czasu  zawarcia  umowy  wykonawca  może  skontaktować  się  z 
Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

2/.  Przy  sprawdzaniu,  ocenie  i  porównywaniu  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców 
wyjaśnień, dotyczących treści  złożonych ofert.  Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być 
składane  z  zachowaniem  pisemności  postępowania.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

3/.  Zamawiający poprawi  w tekście  oferty  oczywiste  pomyłki  pisarskie  oraz omyłki  rachunkowe w 
obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty.
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4. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

1/.  Przed  oceną  ofert  Zamawiający  sprawdzi  formalną  stronę  uczestnictwa  Wykonawcy  w 
postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w dz. I ust. 1 pkt. 5, czy 
została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna 
z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
2/. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp 
uznaje się za odrzuconą.

3/. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a/. jest niezgodna z ustawą;
b/. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c/.  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;
d/. zawiera rażąco niską cenę;
e/.  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia;
f/. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 
87 Pzp, lub błędy w obliczeniu ceny;
g/. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
h/. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Poprawianie omyłek rachunkowych
1/.  Oferty  określone jako zgodne z wymaganiami  zostaną przez Zamawiającego sprawdzone pod 
względem błędów arytmetycznych. Błędy zostaną skorygowane przez Zamawiającego w następujący 
sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo 

podano  liczbę  jednostek  miar  i  ten  zapis  ceny  jednostkowej,  który  odpowiada 
dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej  cenie  przyjmuje  się,  że  prawidłowo  podano  ceny  za  część  zamówienia 
wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
ryczałtowa):
a) przyjmuje  się,  że  prawidłowo  podano  cenę  ryczałtową  bez  względu  na  sposób  jej 

obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli  obliczona  cena  nie  odpowiada  sumie  cen  ryczałtowych  przyjmuje  się,  że 

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

2/.  Kwota  podana  w  ofercie  zostanie  przez  zamawiającego  poprawiona  zgodnie  z  powyższą 
procedurą  korekty  błędów  i  uważana  będzie  za  wiążącą  dla  wykonawcy  za  jego  zgodą.  Jeżeli 
wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1/. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z dz. VI 
ust. 4.
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2/. Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w 
dz. VI ust. 5.

3/. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium wyboru 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.91 Pzp):

- cena ----------------------- waga 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę.

Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły:

     Cmin
C=--------   x 100%
      Coferty

gdzie,

C - ilość punktów dla danej oferty,
Cmin - cena oferty najtańszej,
Coferty - cena danej oferty.

7. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

1/.  Przed  upływem  okresu  związania  ofertą  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie 
wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych 
oferentów o dokonanym wyborze. 

2/. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia 
umowy, pod warunkiem wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z dz. VI ust. 8 i podpisania przez niego umowy zgodnie z dz. VIII

3/. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i Wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po 
upływie  14  dni  po  zawiadomieniu  o  wyborze  wykonawcy,  z  wyłączeniem  sytuacji  gdy  zostanie 
wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1/. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądza,
b) poręczeń bankowych,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji 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.

2/.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wnosi  przelewem  na  rachunek  bankowy 
zamawiającego Nr 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007.

3/. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny podanej w ofercie.

4/.  Zamawiający  nie  dopuszcza  tworzenia  zabezpieczenia  poprzez  potrącenia  z  należności  za 
częściowo wykonane roboty budowlane.
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5/.  Wniesienie  pełnej  wysokości  zabezpieczenia  nie  może  nastąpić  później  niż  przed  zawarciem 
umowy.

Zabezpieczenia wymienione w dz. VI ust. 8 pkt. 1 b-e  muszą zawierać:

• nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
• nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
• nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
• określenie zabezpieczonej wierzytelności,
• kwotę zabezpieczenia, okresy na które udzielono zabezpieczenia(wg treści umowy),
• zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty 

na  pierwsze  pisemne  żądanie  beneficjenta  zawierające  oświadczenie,  że  wykonawca  nie 
wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową”.

Gwarancja musi być opłacona na cały okres prowadzonych robót.
Gwarancja  nie  może  zawierać  żadnych  klauzul  obciążających  Zamawiającego  (beneficjenta)
Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  wyliczenie  szkody  i  wezwanie  wykonawcy  do  wypełnienia 
wszystkich warunków umowy.

VII. Formalności , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1.Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jest  zobowiązany  w  terminie  wyznaczonym  w 
powiadomieniu o wyborze do podpisania 3 egzemplarzy umowy zgodnej z wzorem załączonym do 
siwz wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wskazującym zakres i koszty robót realizowane 
bezpośrednio przez Wykonawcę, jak również zakres i koszty robót realizowane w podwykonawstwie.

2.Przed  zawarciem  umowy  z  podwykonawcą  wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt tej umowy (art. 647 KC).

VIII. Istotne warunki umowy
1.Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej 
warunków :

1/.Zgodnie z przedmiarem robót - załącznik 7
2/.Przed  podpisaniem  umowy  wybrany  Wykonawca  wniesie  w  pełnej  wysokości  zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy,
3/.Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji polisę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

IX. Środki ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o 
zamówienie  publiczne  doznał  uszczerbku  przysługują  środki  ochrony  prawnej  w  postaci  protestu 
(DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180 ÷ 183 Pzp).

        Wójt Gminy Popow
Bolesław Świtała

Popów, dnia 04.09.2009r.
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