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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[SIWZ]
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE
1.
1.1.

1.1.1

1.2.
1.2.1.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Zamawiający
Gmina Malbork reprezentowana przez Wójta Gminy Malbork
z/s Urzędu Gminy; 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7 ; Tel/fax (0-55) 647 28 07 ;
url: http://bip.ugmalbork.oitbd.pl ; e-mail: gmmalbork@itnet.pl zwany w dalszym
ciągu Zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„DociąŜenie oczyszczalni ścieków połoŜonej we wsi Kałdowo Wieś – realizacja I
etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Malbork: miejscowość Grobelno”
Zamawiający określa, Ŝe w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zmawiający i
wykonawcy przekazywać będą pisemnie i faksem. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
KANAŁY GRAWITACYJNE
1) Kanały z rur kielichowych PCV Ø 200 mm gr. min. 5,9 mm
kl. S (lite) łączone na uszczelkę EPDM
2.349,5 mb
2) Studnie rewizyjne PE/PCV Ø 400 mm na kanałach o głęb. ≤
2,5 m, wyposaŜone we włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego
posadowione na Ŝelbet. pierścieniach odciąŜających Ø 1000
38 szt.
mm
3) Studnie rewizyjne PE/PCV Ø 1000 mm na kanałach o głęb. >
2,5 m, wyposaŜone we włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego
posadowione na Ŝelbet. pierścieniach odciąŜających Ø 1200
mm
27 szt.
4) Informacje dodatkowe:
a) Posadowienie kanałów:
• w gruntach rodzimych „nośnych” – podsypka piaskowa gr. 15 cm
• w torfach i namułach – wymiana gruntu rodzimego na pospółkę – gr. warstwy
60 cm
b) Odwodnienie wykopów budowlanych:
Odwodnienie depresyjne:
• Igłofiltry wpłukiwane w grunt na gł. Do 6 m
• Odwodnienie depresyjne pompami próŜniowymi typu AI
Odwodnienie powierzchniowe:
• Odwodnienie powierzchniowe dna wykopów budowlanych pompami
przeponowymi lub wirowymi
c) Wykopy budowlane
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1.2.2.

wykonywane kop. podsiębierną w gr. kat. I-II (humus)
wykonywane kop. podsiębierną w gr. kat. III
wykopy ręczne w gr. kat. III
Umocnienie pionowych ścian wykopów budowlanych wypraskami
zasypanie wykopów spycharkami
ręczne zasypanie wykopów
załadunek nadmiaru ziemi kop. i wywóz samochodem samowyładowczym 10
Mg na odległość 5 km
d) Roboty budowlane towarzyszące:
• rozbiórka i odtworzenie z 90% materiału istniejącego ogrodzenia z siatki
drucianej na słupkach stalowych
• ścinanie drzew owocowych piłą mechaniczną
• o Ø 10-15 cm.
• ręczne karczowanie pni drzew owocowych o Ø 10-15 cm
• podwieszenie istniejących kabli i rurociągów w wykopie
RUROCIĄGI TŁOCZNE
1) Rurociągi tłoczne z rur kielichowych PCV Ø 63 mm PN 10
(lite) łączone na uszczelkę EPDM
554,0 mb
2) Rurociągi tłoczne z rur kielichowych PCV Ø 90 mm PN 10
(lite) łączone na uszczelkę EPDM
1.416,0 mb
3) Studnie rewizyjne na rurociągach tłocznych:
a) Studnia rewizyjno-spustowa – kręgi Ŝelbet. Ø 1200 mm z
6 szt.
włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego (zatrzask) + instalacja
3 szt.
b) Studnia rewizyjno-odpowietrzająca – kręgi Ŝelbet. Ø
1500 mm z włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego (zatrzask)
+ instalacja
4) Informacje dodatkowe:
a) Posadowienie kanałów:
• w gruntach rodzimych „nośnych” – podsypka piaskowa gr. 15 cm
b) Odwodnienie wykopów budowlanych:
• Odwodnienie powierzchniowe dna wykopów budowlanych pompami
przeponowymi lub wirowymi
c) Wykopy budowlane
• wykopy wykonywane kop. podsiębierną w gr. kat. I-II (humus)
• wykopy wykonywane kop. podsiębierną w gr. kat. III
• wykopy ręczne w gr. kat. III
• umocnienie pionowych ścian wykopów budowlanych wypraskami
• zasypanie wykopów spycharkami
• ręczne zasypanie wykopów
• załadunek nadmiaru ziemi i wywóz samochodem samowyładowczym 10 Mg na
odległość 5 km
d) Roboty budowlane towarzyszące:
• rozbiórka i odtworzenie z 90% materiału odzyskanego ogrodzenia z siatki
drucianej na słupkach stalowych
• ścinanie drzew owocowych piłą mechaniczną o Ø 10-15 cm
• ręczne karczowanie pni drzew owocowych o Ø 10-15 cm
• podwieszenie istniejących kabli i rurociągów w wykopie
• rury osłonowe stal. DN 150 mm w gotowym wykopie
• rury osłonowe stal. DN 200 mm w gotowym wykopie
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - TECHNOLOGIA (wykopy budowlane,
umocnienie wykopów grodzicami stal. typu GZ-4, odwodnienie wykopów
budowlanych, zasypanie wykopów wokół obiektu, technologia: szyb pompowni,
instalacja i armatura technologiczna, agregaty pompowe itd.)
a) Przepompownia P24:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 1
1 kpl.
b) Przepompownia P25:
• opis wg załącznika nr B: 1
c) Przepompownia P26:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 1
d) Przepompownia P26A:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 1
ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
STREFY
OCHRONNEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (ogrodzenie, utwardzenie terenu)
a) Przepompownia P24:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 1
1 kpl.
b) Przepompownia P25:
• opis wg załącznika nr B: 1
1 kpl.
c) Przepompownia P26:
• opis wg załącznika nr B: 1
1 kpl.
d) Przepompownia P26A:
• opis wg załącznika nr B: 1
ZASILANIE ENERGETYCZNE, AKPiA, MONITORING PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW (instalacje elektryczne od ZK/ZL do szafy zasilająco-sterującej z
podłączeniem pomp, AKPiA i monitoringu, oświetlenie itd., tzn. instalacje
wewnątrzzakładowe)
1 kpl.
a) Zasilanie energetyczne przepompowni P24:
• opis wg załącznika nr B: 2
b) Zasilanie energetyczne przepompowni P25:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 2
c) Zasilanie energetyczne przepompowni P26:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 2
d) Zasilanie energetyczne przepompowni P26A:
1 kpl.
• opis wg załącznika nr B: 2
PRZYKANALIKI
a) Kanały z rur kielichowych PCV Ø 160 mm gr. min. 5,9
mm kl. S (lite) łączone na uszczelkę EPDM
952,0 mb
b) Studnie rewizyjne PE/PCV Ø 400 mm na kanałach o
głęb. ≤ 2,5 m, wyposaŜone we włazy Ŝeliwne typu
cięŜkiego posadowione na Ŝelbet. pierścieniach
odciąŜających Ø 1000 mm
23 szt.
c) Studnie rewizyjne PE/PCV Ø 400 mm na kanałach o
głęb. ≤ 2,5 m, wyposaŜone w pokrywę bet. bez
pierścienia odciąŜającego
19 szt.
d) Informacje dodatkowe:

4

•

1.3.
1.4.

1.4.1.

1.5.
1.6.
1.7.

1.7.1.

2.
2.1.

posadowienie kanałów w gruntach rodzimych „nośnych” – podsypka
piaskowa gr. 15 cm
• odwodnienie powierzchniowe dna wykopów budowlanych pompami
przeponowymi lub wirowymi
• wykopy wykonywane kop. podsiębierną w gr. kat. III
• wykopy ręczne w gr. kat. III
• zasypanie wykopów spycharkami
• ręczne zasypanie wykopów
• załadunek nadmiaru ziemi i wywóz samochodem samowyładowczym
10 Mg na odległość 5 km
• rozbiórka i odtworzenie z 90% materiału odzyskanego ogrodzenia z
siatki drucianej na słupkach stalowych
• ścinanie drzew owocowych piłą mechaniczną o Ø 10-15 cm
• ręczne karczowanie pni drzew owocowych o Ø 10-15 cm
• podwieszenie istniejących kabli i rurociągów w wykopie
Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 45.23.24.40-8 ; CPV 45.23.24.23-3
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa „Formularz cenowy - zakres
rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia”) – stanowiący ZAŁĄCZNIK NR
A.2 do SIWZ oraz „Wyciąg z dokumentacji projektowej” – stanowiący
ZAŁĄCZNIK NR B.1 i ZAŁĄCZNIK NR B.2 do SIWZ
JeŜeli gdziekolwiek w SIWZ, przedmiot zamówienia publicznego określony został
przez wskazanie znaków towarowych - to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie
składanie ofert równowaŜnych z zachowaniem tych samych standardów
technicznych, technologicznych i jakościowych.
Przedmiotowe ustalenie nie dotyczy wyposaŜenia technologicznego przepompowni
ścieków z uwagi na wymogi standaryzacji systemu kanalizacyjnego przyszłego
operatora systemu.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia określa się na 4 miesiące od daty podpisania umowy
kontraktowej.
Wykonawca zobowiązany przygotować harmonogram rzeczowo – finansowy
realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem dokumentu przetargowego
stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR A.3 do niniejszej specyfikacji
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBY OCENY ICH
SPEŁNIENIA
Ogólne warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej SIWZ, w
tym spełniają warunki szczegółowe opisane w pkt. 2.2., tj:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia z
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2.2.

2.3.

2.4.

uszczegółowieniem jak w pkt. 2.2.1)
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia z uszczegółowieniem jak w pkt. 2.2. 2).
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
i przedłoŜą wszystkie dokumenty składające się na ofertę (spełniające wymogi
SIWZ), a wymienione w punkcie 1 części III niniejszej specyfikacji.
Szczegółowe warunki stawiane Wykonawcom
1) Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5. (pięciu) lat przed dniem
wszczęcia postępowania o zamówienie, a jeŜeli okres działalności jest krótszy –
w tym okresie minimum 2. (dwie) roboty polegające na budowie kanalizacji
sanitarnej o wartości minimum 1.000.000 PLN za kaŜde przedsięwzięcie
inwestycyjne objęte jednym kontraktem.
2) Przychody ze sprzedaŜy w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności
gospodarczej w ostatnim roku obrotowym (2005r.) - wyniosły nie mniej niŜ
1.500.000 PLN
Potwierdzeniem spełnienia warunków
Potwierdzeniem spełnienia warunków (określonych w pkt. 2.1. i 2.2.) będzie
złoŜenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 2.4.,
a dla uznania kompletności oferty – oferta Wykonawcy winna zawierać komplet
dokumentów wymienionych w punkcie 1 część III niniejszej specyfikacji.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 2.1. i 2.2..
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5. (pięciu) lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym: minimum 2.
(dwie) roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum
1.000.000 PLN za kaŜde przedsięwzięcie inwestycyjne objęte jednym
kontraktem (zgodnie ze wzorem dokumentu przetargowego stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR A.5 do niniejszej specyfikacji) plus dokumenty
potwierdzające, Ŝe roboty te zostały naleŜycie wykonane.
5) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe przychody ze sprzedaŜy w ramach prowadzonej
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przez Wykonawcę działalności gospodarczej w ostatnim roku obrotowym
(2005r.) - wyniosły nie mniej niŜ 1.500.000 PLN (zgodnie ze wzorem
dokumentu przetargowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR A.6 do niniejszej
specyfikacji)
3.

WYKONAWCY WYKLUCZENI Z UDZIAŁU W PRZETARGU
Niniejsze zaproszenie nie dotyczy:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
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, jeŜeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółek partnerskich, 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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8) osób prawnych, 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 przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w punkcie 2.1. i 2.2. części I niniejszej specyfikacji.

3.1.

4.

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy,
którzy:
11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
12) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
13) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy prawo
zamówień publicznych;
14) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub
nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Wykonawcę, który nie
spełnia wyŜej wymienionych warunków. W myśl art. 24 ust 4 Ustawy Prawo
zamówień publicznych - oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z
postępowania zostaje odrzucona.
Zamawiający o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia - powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
ZASADY SKŁADANIA OFERT
1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę
własną. Wykonawca, który złoŜy lub uczestniczy w więcej niŜ jednej ofercie
podlega wykluczeniu.
2) Ofertę naleŜy złoŜyć, po rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4) Dopuszcza się moŜliwość składania jednej oferty przez dwa i więcej
podmiotów, pod warunkiem, Ŝe:
a) wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
b) w odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego, których
potwierdzeniem są dokumenty wymienione w punkcie 2.4. ppkt. 1), 2) i 3)
CZĘŚĆ I niniejszej SIWZ kaŜdy z podmiotów występujących wspólnie
musi oddzielnie udokumentować spełnienie tych warunków,
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c) w odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego, których
potwierdzeniem są oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie. 2.4.
ppkt. 5) i 6) CZĘŚCI I niniejszej SIWZ podmioty występujące wspólnie
mogą wspólnie udokumentować spełnienie tych warunków
d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.
5) Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych
lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
6) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłoŜeniem oferty ponosi
wykonawca, niezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego.
5.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem
ZAŁĄCZNIKA NR A.1 do niniejszej specyfikacji.
2) Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje
wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.
3) Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie ORYGINAŁÓW
lub KOPII poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj.
poświadczone formułą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane
przez osobę/y upowaŜnioną/e do podpisania oferty.
4) Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
5) Dokumenty dla których Zamawiający przygotował stosowne wzorce winny
być obowiązkowo sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami dokumentów przetargowych – zamieszczonymi w
pakiecie Załącznika A do SIWZ, a wymienionymi w części II, pkt. 1.ppkt. 2).
6) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na
maszynie do pisania, komputerze w formie wydruku, ręcznie długopisem lub
nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
7) Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być trwale spięte/zszyte
8) Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami
składającymi się na ofertę winny być ponumerowane kolejnymi liczbami
całkowitymi. Formularz oferty zostanie opieczętowany pieczęcią firmową i
podpisany przez upowaŜnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
9) JeŜeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nie
ujawniona/e w rejestrze lub ewidencji, do Oferty naleŜy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa (z notarialnie poświadczonym/i podpisem/ami dla tej
osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub
ewidencji). Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, Ŝe upełnomocnieni
są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
10) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
11) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego
zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz wstawienie parafy.
12) W przypadku gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec,
które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
9

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie - strony naleŜy oznaczyć w taki sposób, aby
enumeratywnie pasowały do kolejnych stron oferty. Wykonawca nie moŜe
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień
publicznych tj. informacji, które winny być podane podczas jawnego otwarcia
ofert.
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CZĘŚĆ II
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1.

1.1.

2.

2.1.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
W skład dokumentacji przetargowej, udostępnionej Wykonawcom, wchodzą:
1) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, tj.:
PAKIET ZAŁĄCZNIKÓW A: WZORY FORMULARZY:
 ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz – „Oferta”
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - „Formularz cenowy – zakres rzeczowo-finansowy
przedmiotu zamówienia”
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - „Harmonogram rzeczowo-finansowy”
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - „Oświadczenie” - wynikające z art. 22 ust.1 Prawa
zamówień publicznych
 ZAŁĄCZNIK NR 5 – - „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót
budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat”
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - „Oświadczenie Wykonawcy o przychodach w ostatnim
roku obrotowym”
 ZAŁĄCZNIK NR 7 - „Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania zamówienia”
 ZAŁĄCZNIK NR 8 - „Składniki cenotwórcze do rozliczania kosztów robót
zamiennych i dodatkowych”,
 ZAŁĄCZNIK NR 9 - „Zobowiązanie do podpisania umowy”
 ZAŁĄCZNIK NR 10 – „Projekt umowy”
PAKIET ZAŁĄCZNIKÓW B: WYCIĄG Z DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
 ZAŁĄCZNIK NR 1 – „Technologia - Przepompownie ścieków nr P 24, P 25,
P 26, P 26A”
 ZAŁĄCZNIK NR 2 – „Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków nr P
24, P 25, P 26, P 26A”
Treść dokumentów przetargowych naleŜy odczytywać wraz z ewentualnymi
zmianami, wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie procedury
przetargowej - zgodnie z zasadami określonymi w CZĘŚCI II punkcie 4 niniejszej
specyfikacji.
OBOWIĄZEK
ZAPOZNANIA
SIĘ
WYKONAWCÓW
Z
DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ
Zamawiający oczekuje, Ŝe wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią
wszystkich dokumentów przetargowych.
Oferty sporządzane niezgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej będą
odrzucone.
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3.

3.1.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1) KaŜdy Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, moŜe zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień - chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed
terminem składania ofert.
3) Zamawiający jednocześnie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ - bez ujawniania źródła
zapytania. PowyŜsze informacje zamieszczone będą równieŜ na stronie
internetowej.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest
przedstawiciel zamawiającego – pan Wojciech Łukasiewicz
Kontakt z osobą uprawnioną:
 w dni robocze (oprócz środy) w godzinach 10:00 ÷ 12:00
 Urząd Gminy Malbork ; 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7 ; pokój nr 6
 tel./fax (055) 647 28 07

4.

TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH
PRZETARGOWYCH
1) Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu do
składania ofert, Zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ.
2) Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaŜe niezwłocznie
wszystkim Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie
internetowej.
3) Zgodnie z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
4) O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści taką informację na stronie internetowej.

5.

CENA OFERTOWA
1) Cena ofertowa robót budowlano-montaŜowych winna wynikać z wypełnionego
przez oferenta „Formularza cenowego – zakresu rzeczowo-finansowego
przedmiotu zamówienia” (sporządzonego wg wzoru ZAŁĄCZNIKA NR A.2
do nn. SIWZ).
2) Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i nakłady przewidziane do
wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go w uŜytkowanie
Zamawiającemu. Wszelkie roboty i prace towarzyszące takie jak np.
a) organizacja placu budowy i zaplecza budowy,
b) kompleksowa obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja,
skartowanie),
c) obsługa geotechniczna,
d) dozorowanie budowy,
e) organizacja ruchu drogowego,
f) zajęcie pasa drogowego,
g) uzgodnienia branŜowe na czas realizacji robót,
h) tymczasowe przełączenia, wyłączenia i przyłączenia istniejących urządzeń
niezbędnych dla potrzeb budowy,
i) i inne niezbędne dla tego rodzaju budowy
12

3)
4)

5)
6)

7)

- winny być uwzględnione w kosztach pośrednich robót budowlanomontaŜowych wchodzących w skład zaoferowanych cen jednostkowych.
Wszystkie ceny w ofercie Wykonawcy powinny być podane w złotych
polskich (PLN).
Brak ceny jednostkowej i/lub ceny za ilość jednostek i/lub ceny łącznej w
jakiejkolwiek pozycji i/lub elemencie „Formularza cenowego – zakresu
rzeczowo-finansowego przedmiotu zamówienia” (sporządzonego wg
ZAŁACZNIKA A.2 do nn. SIWZ) dyskwalifikuje ofertę - tzn. skutkować
będzie jej odrzuceniem.
Wszystkie podatki, cła i inne koszty wykonania zamówienia, powinny być
uwzględnione przez Wykonawcę w jego cenie ofertowej.
Wykonawca oblicza cenę ofertową dodając wartości netto (bez podatku VAT)
poszczególnych elementów zamówienia, a na końcu powinien dodać wartość
podatku VAT [7%]. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w
ofercie jako cenę ofertową. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję
przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Ceny jednostkowe robót oferowane przez Wykonawcę będą stałe w okresie
trwania Umowy.
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CZĘŚĆ III
SPORZĄDZANIE OFERT
1.

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
W celu uznania oferty, potwierdzenia spełniania wymaganych warunków
określonych w niniejszej SIWZ - Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć wszystkie
dokumenty ofertowe w formie określonej niniejszą specyfikacją oraz w kolejności
poniŜszego zestawienia:
1)
sporządzony
według
wzoru
formularz „OFERTA”
dokumentu
przetargowego
–
ZAŁĄCZNIK NR A.1 do niniejszej
specyfikacji
2)
pełnomocnictwo do podpisania jeŜeli występuje
oferty
3)
dowód wniesienia wadium przetargowego
4)
sporządzony
według
wzoru
„FORMULARZ CENOWY”
dokumentu
przetargowego
–
ZAŁĄCZNIK NR A.2 do niniejszej
specyfikacji
5)
sporządzony
według
wzoru
„HARMONOGRAM
dokumentu
przetargowego
–
RZECZOWO-FINANSOWY”
ZAŁĄCZNIK NR A.3 do niniejszej
specyfikacji
6)
według
wzoru
„OŚWIADCZENIE” - wynikające sporządzone
dokumentu
przetargowego
–
z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
ZAŁĄCZNIK NR A.4 do niniejszej
specyfikacji
7)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej – zgodnie z postanowieniami Części I pkt. 2.4. 1) SIWZ
8)
aktualne zaświadczenie właściwego dla siedziby wykonawcy
naczelnika Urzędu Skarbowego - zgodne z postanowieniami Części I
pkt. 2.4. 2) SIWZ
9)
aktualne zaświadczenie właściwego dla siedziby wykonawcy oddziału
ZUS lub KRUS - zgodne z postanowieniami Części I pkt. 2.4. 3) SIWZ
10)
sporządzony
według
wzoru
„WYKAZ WYKONANYCH
przetargowego
–
PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT dokumentu
ZAŁĄCZNIK NR A.5 do niniejszej
BUDOWLANYCH” – zgodnie z
postanowieniami Części I pkt. 2.4. specyfikacji
4) SIWZ + dokumenty
potwierdzające, Ŝe roboty zostały
naleŜycie wykonane
11)
sporządzone
według
wzoru
„OŚWIADCZENIE
dokumentu
przetargowego
–
WYKONAWCY O
ZAŁĄCZNIK NR A.6 do niniejszej
PRZYCHODACH W
specyfikacji
OSTATNIM ROKU
OBROTOWYM” – zgodnie z
postanowieniami Części I pkt. 2.4.
5) SIWZ
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12)

13)

14)

15)

„ZOBOWIĄZANIE DO
WNIESIENIA
ZABEZPIECZENIA
NALEśYTEGO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA”
„SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE
DO ROZLICZANIA KOSZTÓW
ROBÓT ZAMIENNYCH I
DODATKOWYCH”
„ZOBOWIĄZANIE
DO
PODPISANIA UMOWY”

parafowany
bez
projekt umowy

sporządzone
według
wzoru
dokumentu
przetargowego
–
ZAŁĄCZNIK NR A.7 do niniejszej
specyfikacji

sporządzone
według
wzoru
dokumentu
przetargowego
–
ZAŁĄCZNIK NR A.8 do niniejszej
specyfikacji
według
wzoru
sporządzone
dokumentu
przetargowego
–
ZAŁĄCZNIK NR A.9 do niniejszej
specyfikacji
wzoru
dokumentu
zastrzeŜeń według
przetargowego – ZAŁĄCZNIK NR
A.10 do niniejszej specyfikacji

2.

OKRES WAśNOŚCI OFERT
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych,
licząc od upływu terminu składania ofert.

3.

OFERTY CZĘŚCIOWE
Wyklucza się moŜliwość składania ofert częściowych, tj. ofert na wykonanie
jakichkolwiek części / elementu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
przetargu.

4.
4.1.

WADIUM PRZETARGOWE
KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8.000,00 PLN
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Wadium moŜe być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5
pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi
zmianami).
Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić na rachunek bankowy

4.2.

4.3.

61 8309 0000 0060 3197 2000 0010
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Wadium wnoszone w formie: poręczeń lub gwarancji o których mowa w pkt. 4.2.
naleŜy załączyć w formie oryginału do oferty.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert,
tj. do dnia 07.07.2006 r. do godz. 1000.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uwaŜa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie
wykluczony z postępowania.
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5.
5.1.

5.2.

5.3.

ZWROT WADIUM PRZETARGOWEGO
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeŜeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono
zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej umowy,
c) zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
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.
JeŜeli 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.

6.

SYTUACJE SKUTKUJĄCE ZATRZYMANIEM WADIUM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wadium wraz z ewentualnymi
odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, dopuści
się jednego z niŜej wyspecyfikowanych działań:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
c) z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe.

7.
7.1.

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3%
ceny całkowitej (brutto z podatkiem VAT) podanej w ofercie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5
pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi
zmianami).
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniądza
zostanie wniesione na uzgodniony z Zamawiającym rachunek bankowy.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wniesione przed
podpisaniem umowy.

7.2.

7.3.
7.4.
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8.
8.1.

8.2.

ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku i prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151
Prawa zamówień publicznych. Zamawiający ustala, Ŝe kwota na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji jakości stanowić będzie 30% wysokości
zabezpieczenia.
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CZĘŚĆ IV
SKŁADANIE OFERT
1.

1.1.

OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE OFERT
Oferty naleŜy składać w nieprzejrzystych kopertach lub opakowaniach, trwale
zamkniętych / zaklejonych oraz stosownie oznakowanych. NaleŜy stosować
koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Koperta zewnętrzna
powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
GMINA MALBORK
UL. CEGLANA 7
82-200 MALBORK

1.2.

1.3.

oraz obowiązkowo powinna być opatrzona napisem:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„DociąŜenie oczyszczalni ścieków połoŜonej we wsi Kałdowo Wieś – realizacja I
etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Malbork: miejscowość Grobelno”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 07.07.2006 r. godz. 10:30
Koperta wewnętrzna
powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyŜej, a ponadto obowiązkowo
opatrzona napisem identyfikującym:
nazwę, dokładny adres i nr telefonu / faxu Wykonawcy
Oferty składane do Zamawiającego za pośrednictwem np.: poczty kurierskiej,
Poczty Polskiej itp.
- naleŜy przygotować w sposób określony j.w. oraz
w dodatkowym opakowaniu
(trzecim zewnętrznym opakowaniu) zaadresowanym w następujący sposób:
URZĄD GMINY W MALBORKU
UL. CEGLANA 7
82-200 MALBORK
z czytelnym dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA: KANALIZACJA SANITARNMA W GROBELNIE
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 07.07.2006 r. do godz. 10:30

1.4.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty Wykonawców, którzy nie
zastosują się do zaleceń dotyczących opakowania i znakowania ofert.

2.
2.1.
2.2.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty naleŜy składać nie później niŜ do dnia 07.07.2006 r. do godz. 10:00
Wykonawca moŜe uzyskać pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z
numerem jakim oznakowana została oferta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie
wynikającym z punktu 4 część II niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do
terminu pierwotnego - będą odnosiły się do terminu zmienionego.

2.3.

3.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOśONYMI PO TERMINIE
Oferty złoŜone po terminie Zamawiający zwróci stosownym Wykonawcom bez
ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERT
W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŜdy
wykonawca moŜe zmienić lub wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu
następującego sposobu postępowania:
a) oferta zamienna - musi być złoŜona według takich samych wymagań jak
składana oferta podstawowa, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i
zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”,
b) oferta wycofana – tryb j.w. z dopiskiem „WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej
kolejności - po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy koperty
wewnętrzne z zawartością ofertową nie będą otwierane.
śadna oferta nie moŜe zostać zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania
ofert - pod rygorem jej odrzucenia.
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CZĘŚĆ V
OTWARCIE I OCENA OFERT
1.
1.1.
1.2.

2.

OTWARCIE OFERT
Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 07.07.2006 r. godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Malborku - pokój nr 5
a) Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem
ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b) Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy na sesji
otwarcia ofert - nie będzie powodem odłoŜenia terminu otwarcia ofert.
c) Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złoŜone u
Zamawiającego.
d) Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia
przetargu.
e) Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami.
f) Po otwarciu kaŜdej oferty (dotyczy ofert złoŜonych w terminie) zostanie
podana do wiadomości zebranych: nazwa i adres wykonawcy, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach tj. podane zostaną wszystkie
informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.
BADANIE I OCENA OFERT
a) Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie
sprawdzenie czy oferta spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ
b) Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy moŜe wezwać wykonawców,
którzy nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
c) Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy moŜe wezwać wykonawców, w
wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
d) Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert
e) Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia w tekście oferty
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
(zgodnie Art. 88 ustawy) niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
f) Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę dokumentów,
o których
mowa w punkcie 1 część III niniejszej specyfikacji
potwierdzających m. innymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie
2 część I.
g) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają
warunków, o których mowa w punkcie 2 część I, którzy nie złoŜyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,
nie wnieśli wadium lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie
lub niniejszej specyfikacji. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający
niezwłocznie powiadomi wykluczonych wykonawców, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne. Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za
odrzucone.
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h) Oferty złoŜone przez niewykluczonych Wykonawców, jeŜeli istnieją podstawy
faktyczne i prawne podane w art. 89 ust. 1 Ustawy - zostaną odrzucone w
szczególności gdy oferta Wykonawcy jest:
 niezgodna z ustawą,
 jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna
poprawić na podst. art. 88 Ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,
 Wykonawca w terminie 7. dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,
3.
3.1.

3.2.

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
kryteriami, których znaczenie (wagę) określa się wskaźnikiem procentowym, i tak:
CENA
100%
Sposób oceny ofert wg kryterium CENA:
CENA najniŜsza spośród złoŜonych ofert
--------------------------------------------------- x 100 [PKT.]
CENA badanej oferty

3.3.

3.4.
3.5.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŜne i nie
podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za niewaŜne nie bierze się
pod uwagę przy ocenie (obliczaniu punktacji) złoŜonych ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość
punktów tj. posiada najniŜszą cenę.
JeŜeli dwie lub więcej ofert będzie zawierać taką samą cenę , zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.

21

CZĘŚĆ VI
WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

WYBÓR WYKONAWCY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i została oceniona przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w wyniku
postępowania przetargowego na zasadach określonych w pkt. 5 cz. VI niniejszej
specyfikacji.
SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAśNIENIE PRZETARGU
Zamawiający uniewaŜni postępowanie przetargowe jeŜeli wystąpi jedna z
przyczyn wyszczególnionych w art. 93 ust 1 Ustawy, tj.:
a) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
zostały złoŜone oferty i oferty dodatkowe (na wezwanie zamawiającego) o
takiej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 93 ust 3 o uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ponadto, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści
informacje o których mowa wyŜej w pkt. 1), 2) i 3) na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie.

4.

ZAWARCIE UMOWY
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcom moŜe nastąpić w terminie nie
krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak
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nie później, niŜ w dniu w którym upływa termin związania ofertą.
Umowa do podpisania przez wykonawcę zostanie przygotowana przez
Zamawiającego w oparciu o projekt umowy załączony do niniejszej specyfikacji.
Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
JeŜeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, to zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego będzie Ŝądał umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
JeŜeli wybrany Wykonawca z jakichkolwiek powodów uchyli się od podpisania
umowy, wówczas złoŜone przez niego wadium przetargowe przepadnie na rzecz
zamawiającego.
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CZĘŚĆ VII
1.

1.1.

1.2.

1.3.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z art. 179 Ustawy PZP, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej,
a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
Przed terminem do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom
zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
Zamawiającemu przysługuje środek ochrony prawnej w postaci skargi do sądu.
PROTEST
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść pisemny
protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym
powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do
zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Protest
dotyczący treści ogłoszenia oraz SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie. Wniesienie protestu jest
dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać
oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) SIWZ,
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
Protest inny niŜ wymieniony w pkt. 1), 2) i 3) zamawiający rozstrzyga w terminie
10 dni od dnia jego wniesienia.
Brak rozstrzygnięcia protestu w powyŜszych terminach uznaje się za jego oddalenie.
ODWOŁANIE
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu
terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię
zamawiającemu. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim
uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później
niŜ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w
postępowaniu odwoławczym.
SKARGA DO SĄDU
Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące
postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Zespołu Arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] składa się z siedmiu (7) CZĘŚCI ponumerowanych od I do VII i dwóch (2) PAKIETÓW ZAŁĄCZNIKÓW A i B, gdzie w PAKIECIE
A znajduje się dziesięć (10) ZAŁĄCZNIKÓW - ponumerowanych od 1 do 10, a w PAKIECIE B
znajdują się dwa (2) ZAŁĄCZNIKI - ponumerowane od 1 do 2.

...........................................................
Podpis i pieczęć Zamawiającego
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