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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn – Koźle”

CZĘŚĆ I
1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

2.

Tryb udzielenia zamówienia.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na
publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zastosowany
podstawowy tryb udzielania zamówienia uregulowany jest przepisami Rozdziału 3 Oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Niniejsze postępowanie prowadzone dla usług nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zmianami) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.
U. Nr 282, poz. 1649).

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń I i II piętra oraz klatki schodowej budynku
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wyspa 22, 47-223 Kędzierzyn-Koźle.

3.2 Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają:
- Opis prac remontowych wyszczególnionych w zależności od rodzaju pomieszczenia stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ,
- Obmiar prac do wykonania i zestawienie materiałów stanowiące załącznik 2 do niniejszej SIWZ,
- Rysunki I-go i II-go piętra budynku przy ul. Wyspa 22 stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
- Wizja lokalna.
-Obmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej
przedmiotu zamówienia.
-Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, czy ich elementów
należy traktować, jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że
wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich, jakości będzie
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe.
W takiej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia
i udokumentować jego, jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą
proponowane rozwiązanie materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie lub dokumentację montażowo
-warsztatową zastosowanego rozwiązania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 Roboty malarskie
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421131-1 Instalowanie drzwi
44411000-4 Wyroby sanitarne

3.3 Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
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a) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Miejskie Składowisko Odpadów lub na
inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania.
b) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych
materiałów nadających się do odzysku lub sprzedaży po uprzedniej akceptacji inwestora.
c) Likwidację placu budowy.
d) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
I. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:





posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych wyżej warunków wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty
określone w pkt 6 i 6a SIWZ

II. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymienionych warunków.
1.
2.

3.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie złożonych dokumentów
wymienionych w pkt. 6 i 6a niniejszej SIWZ. Na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu złożył
wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 i pkt. 6a niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz złożonych przez wykonawcę.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) – druk nr 2;

6a.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24ust.1 ustawy zamawiający żąda
dostarczenia wraz z ofertą poniżej wymienionych dokumentów:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) – druk nr 3; (W przypadku spółek
cywilnych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać podpisane i złożone oddzielnie przez każdego
wspólnika spółki cywilnej).

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku spółek
cywilnych wymagane zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zostać dostarczone dla każdego ze wspólników spółki
oddzielnie oraz dla spółki).

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

7.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami;
I.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,
a.

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:
- poniedziałek -piątek: 7.00 – 15.00
b. Zgodnie z art. 27 Prawa zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia,
wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem
zamawiającego:
- pisemnie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Mostowa 7, 47-223 KędzierzynKoźle.
- faksem: 077 / 481 37 52
- drogą elektroniczną: biuro@ckpiukk.pl
c.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
d. Adres do korespondencji jest zamieszczony w ppkt Ib niniejszego punktu. Zamawiający wymaga, aby wszelkie
pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
e. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia a Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
f. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Korespondencja z Wykonawcami zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP będzie udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym, pod którym znajduje się SIWZ.
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Ireneusz Wiśniewski – tel. 077/ 481 37 52
8.

Wymagania dotyczące wadium;

Wadium nie jest wymagane.

9.

Termin związania ofertą;

1. Wykonawca jest związany ofertą: nie dłużej niż 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach, wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

10.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Opis sposobu przygotowania ofert;

Ofertę sporządza się w języku polskim.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność
z wymaganiami tejże SIWZ.
Do oferty wykonawca załączy dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.
Zamawiający żąda, aby dokumenty składane były odpowiednio w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
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7.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone
do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.
8.
Wykonawca załączy do oferty formularz oferty druk nr 1 lub własny formularz oferty zawierający treść druku
formularza oferty załączonego do SIWZ przez Zamawiającego.
9.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
10. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane
przez wszystkie te osoby.
11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile wynika to z innych dokumentów
załączonych do oferty.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
13. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
14. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6 i 6a niniejszej SIWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków pełnomocnictw lub złożenie
dokumentu w niewłaściwej formie, zawierające błędy, niewłaściwie poświadczonego ( np.: nie poświadczenie
klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa spowoduje
wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz pełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy Pzp. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym
terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub
odrzuceniem oferty.
15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6 a
- ppkt 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,
Potwierdzając odpowiednio, że:
a. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
16. Dokument, o których mowa w pkt 10.15 tiret 1lit.a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
17. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.15 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 10.16 stosuje się odpowiednio.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać o udzielenie zamówienia.
19. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.18, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (np. na druku nr 5).
20. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta
oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.
21. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 6a ppkt 1, 2, 3.
22. Wykonawcy występujący wspólnie złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów,
o których mowa w pkt 6 ppkt. 1.
23. Zgodnie z art. 23 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art.
93 ust. 4 ustawy PZP.
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25. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
26. Jeżeli wykonawca zastrzeże informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ma obowiązek zabezpieczenia
ich w ofercie przed dostępem osób nieupoważnionych. Powyższe informacje można zastrzec nie później niż w
terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
27. Jeżeli złożona oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca załączy
do oferty pismo wskazujące, które z załączonych dokumentów (np. strony) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
28. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
29. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
30. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą ofertą
oznaczoną jak w pkt.10.32 z dodaniem słowa: „Zmiana” lub złoży stosowne pismo informujące o wycofaniu
oferty.
31. Po upłynięciu terminu do składania ofert Wykonawca nie może dokonać czynności określonych w pkt.10.29.
32. Wykonawca powinien zabezpieczyć składaną ofertę we własnym interesie, tak, aby uniemożliwiała dostęp osób
niepowołanych do jej treści oraz oznaczyć tak jak poniżej:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Oferta na: „Remort przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn – Koźle”
Nie otwierać przed: 04-10-2012r.

Wszelkie inne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez
Zamawiającego.
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Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Miejsce i termin składania ofert: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w KędzierzynieKoźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle (sekretariat)
do godziny 10:00 w dniu 04-10-2012 r.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w KędzierzynieKoźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
do godziny 10:15 w dniu 04-10-2012 r.
Opis sposobu obliczenia ceny;

1.

Cena oferty jest kwotą zryczałtowaną wyrażoną w złotych polskich zawierającą wszystkie koszty wykonania
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zapewniającą przekazanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.
Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że
potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.
Wykonawca określa cenę w celu wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez podanie ceny ryczałtowej brutto za
wykonanie zamówienia określonego niniejszą SIWZ wraz z załącznikami. Wynagrodzenie ryczałtowe określone
jest w art. 632 kodeksu Cywilnego – 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Oferowaną cenę w postaci
kwot ryczałtowych wpisanych do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu o załączoną dokumentację, opis
przedmiotu zamówienia, jego zakres, wizję lokalną, STWiO oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy
wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT oraz koszty
wynikające z punktu 3.3 litera a) do d) niniejszej SIWZ, a także koszty wynikające z wszelkich upustów
i rabatów.
Obmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny, elementem wiodącym do obliczenia ceny
jest załączona dokumentacja, STWiO, SIWZ i wizja lokalna.

2.

3.
a.
b.

Wykonawca określa cenę oferty za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa):
Przyjmuje się, że cenę ryczałtową podano prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia,
Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

13.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
1.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie podanego kryterium.
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali od 0 do 100 pkt.
Kryteria wyboru oferty:

a) „Cena” : najniższa cena

100%

obliczane wg wzoru;
Liczba punktów =

najniższa cena
---------------------------------- x 100
cena badanej oferty
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Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę
z zastosowaniem art. 92 ustawy PZP.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki ustawy
i podane w niniejszej SIWZ oraz zaproponuje najniższą cenę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ppkt.14.2 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub
w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

2.
3.
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach;
1. Projekt umowy (druk nr 4) zawierający ogólne warunki umowy i stanowi załącznik do specyfikacji.
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia;

W niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej
obejmującym przepisy od art. 179 do art. 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). Środki ochrony wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.

CZĘŚĆ II
1)

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2)

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3)

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4)

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5)

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

ckpiukk@wp.pl

6)

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

7)

Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

8)

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, chyba, że koszty te wynikają z art. 93 ust. 4
ustawy PZP.

9) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
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