
„Budowa  miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w  Kaletach ”

SPECYFIKACJA
Istotnych warunków udzielania zamówienia - roboty budowlane na

zasadach ustalonych w ustawie prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

„BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W PASIE DROGOWYM ULICY
POKOJU W KALETACH”

__________________________________________________________________
I. Informacje ogólne o zamawiającym i przedmiocie przetargu:

1.1. Zamawiający

    Miasto Kalety
    ul. Żwirki i Wigury 2
    42-660 KALETY
    NIP 645 25 09 863          REGON 151398706
    tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35
    e mail: sekretariat@kalety.pl
    strona internetowa: www.kalety.pl

1.2. Znak postępowania WSiRG.7220.001.P.2014.A.B. (Uwaga: w korespondencji 
       kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem)

1.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: inspektor w wydziale 
       strategii i rozwoju gminy: Bolesław Gruszka, tel. /34/ 352 76 47                                 
       i Andrzej Brysch tel. /34/ 352 76 39
2. Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach”

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 

CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zakres robót: 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót w ujęciu 
kosztorysowym na wykonanie miejsc parkingowych stanowiące: Załącznik Nr 7 i Nr 10 do 
SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie 
drogowym ulicy Pokoju w Kaletach. Zakres robót obejmuje branże drogową wraz z 
odwodnieniem powierzchniowym. Roboty obejmują wykonanie:

 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m z kostki betonowej prefabrykowanej
 1 miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,0m  z kostki 

brukowej prefabrykowanej.
 Chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej prefabrykowanej.

Łącznie powstanie 11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej usytuowanych 
prostopadle do ulicy Pokoju.   

Wykonawca zabezpieczy własnym staraniem i kosztem:
- dokonanie uzgodnień w zakresie organizacji ruchu
- wykonanie (wdrożenie) czasowej organizacji ruchu
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- dowóz niezbędnych materiałów na plac budowy w celu wykonania zamówienia,
- wykonanie geodezji powykonawczej z wniesieniem do zasobów państwowych,
- wykonanie odpowiedniego oznakowania i zapewnienie dojazdu do posesji oraz 

powiadomienie mieszkańców o utrudnieniach w okresie prowadzonych robót,
- organizację i likwidację zaplecza budowy,

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa w tym
zakresie. 

3. Termin realizacji: do 30 kwietnia 2014 r.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 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 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa

wyznaczonego terminu składania ofert.

Zapytania wykonawców i odpowiedź zamawiającego muszą mieć formę pisemną.

Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto wyjaśnienia (odpowiedź) zostaną zamieszczone

na stronie internetowej www.bip.kalety.pl w zakładce przetargi, dotyczącej przedmiotowego postępowania 

przetargowego.

Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości treści 

specyfikacji. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą niezwłocznie przekaże wykonawcom, przedłużając termin 

składania ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń i dokumentów tylko w formie pisemnej. 

II. Z postępowania o udzielenie  zamówienia wyklucza się:                                                  
(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
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4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
12) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o
którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
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uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców
     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy złożą wypełniony formularz
      ofertowy wraz z poniższymi załącznikami:

  1.  pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów wynikających 
     z art. 22 ust. 1 (ustawy Prawo zamówień publicznych),

  2.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  
     ewidencji działalności gospodarczej,

  3.  wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót, a jeżeli okres prowadzenia  
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem 
i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty 

        i miejsca wykonania; 
        co najmniej 1 (jednej) roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym 
        przedmiot zamówienia, robót drogowych, o wartości robót co najmniej 100 tys. zł brutto
  4.  oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom (należy 
        wypełnić druk Załącznika Nr 4 w przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać prace   
        we własnym zakresie - proszę wpisać „nie dotyczy”),
  5.  oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na  
       podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2
  6.  informacja że wykonawca należy do grupy kapitałowej ( wypełnić druk                    
       Załącznika Nr 9)
  7.  polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
       ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
       związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 100 tys. zł
       (aktualną na dzień składania ofert).

  8.  kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z przedmiarem robót. 

      Uwaga: Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji 
      uproszczonej, określając dla każdej pozycji przedmiaru cenę jednostkową.

  9.  kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

      Informacje powinny być złożone na piśmie, a wymagane zaświadczenia 
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      w oryginale lub kopie poświadczone osobę upoważnioną do reprezentowania
      podmiotu składającego ofertę.

     Ponadto zaleca się by powyższe dokumenty były ułożone w spiętej (zszytej) teczce
     w kolejności wymienionej powyżej. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i określać jego zakres.

IV. Warunki zakwalifikowania wykonawcy do postępowania przetargowego
1. złożenie oferty w terminie wg załączonego wzoru;
2. załączenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa 
    w rozdz. III;
3. wniesienie wymaganego wadium.

4. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” 
     - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
     wymienionych w rozdziale III specyfikacji. 
5. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki 
    Wykonawca spełnił.
6. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
    oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie „ spełnia- nie spełnia.”
7. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
    z postępowania (odrzuceniem oferty).
8. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie
    złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw, 
    albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli błędne pełnomocnictwa, do ich złożenia
    w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega     
    odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
    Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
    Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
    usługi lub roboty budowlane wymagań określanych przez Zamawiającego, nie później niż w 
    dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
    postępowaniu albo terminu składania ofert.
9. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp 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, t.j. przedstawić 
    pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
    zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

V. Oferta zostaje odrzucona w następujących przypadkach
(Art. 89. 1.  Pzp) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

       z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
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7) 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;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Wybór oferty:

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie niżej wymienionymi kryteriami:
    - cena: waga 100 %.
    Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje ceny
    ofertowe brutto. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę o najniższej cenie.

VII. Sporządzanie ofert:
 
 1. Dokumenty składające się na ofertę
    Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
    Oferta powinna być złożona według opracowanego wzoru załączonego do
    specyfikacji i zawierać następujące dokumenty:
      a) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III,
      b) dowód wpłaty wadium.

  2.  Opis sposobu ustalania ceny ofertowej
1)  Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto oraz brutto 
     (z podatkiem VAT) wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany  
     kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu.
2) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
     od towarów i usług.
3)  Cenę należy obliczyć zgodnie z przedmiarami robót, podając cenę jednostkową netto oraz 
      wartość netto i brutto całkowitego zamówienia. 
4)  Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do  
     dwóch miejsc po przecinku.
5)  Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, określając dla  
     każdej pozycji przedmiaru cenę jednostkową.

  3.  Okres związania ofertą
   
    Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1.)
    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  4. Forma oferty
   
   Ofertę sporządza się w języku polskim, zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
     nieważności.
     Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
     (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy, poprawki powinny być  
     naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena ofertowa  
     powinny być podane liczbowo i słownie.

VIII. Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w opieczętowanej gwarantującej jej nienaruszalność   
    nieprzejrzystej kopercie.
2. Koperta powinna być oznaczona:

(adresat)        Miasto Kalety
                      ul. Żwirki i Wigury 2
                      42-660 KALETY
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Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach”

z dopiskiem:
nie otwierać przed 12 lutego  2014 r. do godz. 10:00

3. Oferty należy składać w sekretariacie burmistrza pok. 22 Urzędu Miejskiego
    w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 9:50.
   
    Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie  
    terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

IX. Otwarcie ofert

1. Komisja dokonuje otwarcia ofert w dniu 12 lutego 2014 r. godz. 10:00 w siedzibie 
    Urzędu Miejskiego w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, sala posiedzeń pok. 24
    w obecności wykonawców lub ich uprawomocnionych przedstawicieli. 
    Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
    na sfinansowanie zamówienia.
2. Nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz ceny jednostkowe ogłaszane  
    są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania
    przetargowego.
3. O wyborze oferty zawiadamia się niezwłocznie pozostałych wykonawców
     wskazując firmę tego, którego oferta została wybrana wraz z ceną za jaką będzie
    realizowane zamówienie.

    Wyniki przetargu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
    zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) i wysyła się do
    uczestników postępowania oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu  
    Miasta Kalety: www.bip.kalety.pl

4. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1).
    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Wadium
  
  Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł
    tytuł wpłaty:wadium „Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju      

w Kaletach”
    w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 9:50 na konto Urzędu Miejskiego 
    w Kaletach
    MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE 
    ODDZIAŁ WOŹNIKI, nr konta: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002

     Wadium w pozostałych formach,  należy składać w oryginale, w biurze pok. 20
     II piętro 

    Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.

XI. Zwrot i utrata wadium następuje, gdy:

(Art. 46. 1. Ustawy Pzp.) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
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1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca 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.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy.

XII. Rozstrzygnięcie przetargu
 
     Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą
      z punktu widzenia kryteriów przyjętych w postępowaniu przetargowym w terminie nie   
      krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o w wyborze oferty, nie później 
      niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIII. Środki odwoławcze
  
    Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
      uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
      wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
      przewidziane w Dziale VI ustawy. 

XIV. Warunki rozliczeń i płatności

Rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z § 7 warunków umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wówczas wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części
umowy. 

XV.Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia

 Dokonuje się zmiany w dokumentacji projektowej dla chodnika, nawierzchnia 
chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na kostkę brukową betonową

    gr. 6 cm.

strona 8/9



„Budowa  miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w  Kaletach ”

 Zamawiający powierza do wykonania zamówienia kostkę brukową betonową - 
Holland kolor szary z fazą gr.6 cm w ilości 154,8 m ² (12 palet).

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej drogi w celu pełnego poglądu   
    na terenowe warunki realizacji i uzyskanie wszelkich informacji koniecznych do
    przygotowania oferty i zawarcia umowy.
 Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od   
     wyniku postępowania przetargowego.

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowania
    przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
    (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zmianami).

Kalety, dnia 28 stycznia 2014 roku
                                                                                                        ZATWIERDZIŁ

XVI. ZAŁĄCZNIKI

  1) Druk formularz ofertowy                                                                                     załącznik Nr 1
  2) Druk oświadczenie z art. 22                                                                               załącznik Nr 2
  3) Druk oświadczenie z art. 24                                                                               załącznik Nr 3
  4) Druk oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia 
      podwykonawcom                                                                                                załącznik Nr 4
  5) Projekt umowy                                                                                                    załącznik Nr 5
  6) Wykaz zrealizowanych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia        załącznik Nr 6
  7) Zakres robót - przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym                                    załącznik Nr 7
  8) Orientacja, fragment mapy m. Kalety                                                                  załącznik Nr 8
  9) Informacja że wykonawca należy do grupy kapitałowej                                      załącznik Nr 9
10) Wyciąg z dokumentacji projektowej                                                                    załącznik Nr 10
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