INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STASZOWIE

Znak postępowania: PIW.E-323-1/12

Staszów, dnia 12.09.2012r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA – zwana dalej w skrócie (SIWZ)
w postępowaniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„ Roboty remontowo-budowlane budynku administracyjnomieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie„

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV – 4500000-7 roboty budowlane,
45262690-4 remont starych budynków

wartość zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ulica: Wojska Polskiego 1
Kod: 28-200 Miejscowość: Staszów
Telefon: (15) 864 2536 fax: (15) 8642917)
Strona internetowa: www.piwstaszow.pl
Znak postępowania: PIW.E-323-1/12
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać sie tym znakiem.
Informacje dotyczące prowadzonego postępowania będą publikowane na stronie internetowej:
www.piwstaszow.pl
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający”
„Postępowanie”
„SIWZ”
„Ustawa”
„Zamówienie”
”Wykonawca”

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
-postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
przedmiotowej Specyfikacji.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
- zamówienie publiczne, którego szczegółowy przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ w tym w załączonym obmiarze robót.
- podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane budynku administracyjnomieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie.
CPV – 45000000-7 roboty budowlane,
45262690-4 remont starych budynków
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane modernizacyjne,
2) wymiana – dach konstrukcje, pokrycie,
3) malowanie elewacji farbą silikonową,
4) przystosowanie łazienki do nowych wymogów
oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres
minimum 36 m-cy od daty ich odbioru końcowego
4. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem
III. Oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

V. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do
wykonania podwykonawcom.
VII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VIII. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2012 roku
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając
zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia nie spełnia
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający
wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej co najmniej 1 roboty budowlano-remontowej dot.
budynku użyteczności publicznej, o wartości minimum 95000,00 zł brutto, obejmującej m.in.
wymianę dachu, remont łazienki, malowanie elewacji;
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w
ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy występujący wspólnie
muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub
dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie
spełnia.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym.
W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający wymaga
dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
posiadająca uprawnienia upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika robót w
specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, i przynależącą do właściwej izby
samorządu zawodowego
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i
SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy występujący wspólnie muszą wykazać, że łącznie
spełniają ww. warunek.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub
dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie
spełnia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając
zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia nie spełnia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania zgodnie:
- z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie 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 likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje 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;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace
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 prace
zarobkowa, 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 prace zarobkowa, 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 prace zarobkowa, 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 prace zarobkowa, 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 sie o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) 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 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku .
- z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z postępowaniem lub posługiwali sie w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do
wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1
i 2;
2) 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 sie na przedłużenie okresu związania
ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na ocenie złożonych
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie tych warunków, uwzględniając zapisy art.
26 ust 3 ustawy Pzp. wg formy „spełnia” – „nie spełnia” wymaganego warunku.
6. 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, i będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy występujący wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać sie o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia została wybrana
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także musi spełniać wymogi, o których mowa w
pkt. XI SIWZ, a ich wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania
zamówienia oraz sytuacja finansowa oceniane będą łącznie.
X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej
SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia:
1) W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy -załącznik Nr 2
do SIWZ;
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru
stanowiącego załącznik 3 do SIWZ;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania
tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ,
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik
Nr 6 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
osoba fizyczna – składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.
2 ustawy – załącznik Nr 7 do SIWZ
3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia – załącznik Nr 8 do
SIWZ,)
4) Wykonawca powołujący sie przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w pkt. X. 2)a), 2)b).
5) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje sie 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 dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje sie odpowiednio.

6) Inne dokumenty lub oświadczenia:
a) formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ , oraz kosztorys ofertowy;
b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik (jeżeli dotyczy )
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego
zamówienia (jeżeli dotyczy)
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty lub oświadczenia
wskazane w pkt. X. ppkt 1b, 1c, 1d, 2a, 1b 6b;
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć łącznie dokumenty lub oświadczenia
wskazane w pkt X ppkt. 1a, 3, 4, 6a, 6c..
XI. Sposób porozumiewania sie zamawiającego z wykonawcami, Wyjaśnienie treści SIWZ
1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa
sie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i
została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
4) Wykonawca może zwrócić sie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert..
6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 5.
8) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie
internetowej: www.piw.staszow.pl
9) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ.
10) W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej: www.piwstaszow.pl zamieszcza ja także na tej stronie.
11) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na dres
Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ.
12) W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej: www.piwstaszow.pl zamieszcza ja także na tej stronie.
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami.
- sprawy formalne , dotyczące specyfikacji: Barbara Nowińska
w dniach od poniedziałku do środy w godz. od 800 do 1400
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Zofia Słomka
w dniach : od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400
fax: 15 864 2917
XIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIV. Termin związania oferta.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
1. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić sie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania oferta. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wymogi formalne:
a) oferta musi obejmować przedmiot zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi
w niniejszej SIWZ,
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,
c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych
przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie
formularzom, określonym przez zamawiającego w załącznikach do SIWZ,
d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie,
e) ofertę składa sie pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,
- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał sie na
tekście tłumaczonym,
- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ,
muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i
zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
- upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza,
- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z
oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy - podpisującego ofertę. Zamawiający uznaje, że podpisem jest:
złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli
własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony
zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości
w inny sposób.
g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa". Strony
należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty
(należy zachować ciągłość numeracji stron),
h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być

umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa sie oferta.
Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
2. Opakowanie oferty
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.
Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem
i nr
telefonu.
Kopertę należy zaadresować:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie,
28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 1
i opatrzyć opisem: Oferta na : „Roboty remontowo-budowlane budynku

administracyjno-mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Staszowie”
nie otwierać do 27.09.2012r godz. 10:30
b) lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji
wpływającej do zamawiającego.
Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w
terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
3. Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie.
a) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do
składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ.
b) Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwa
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmowa wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty"
lub „Wycofanie oferty".
c) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
d) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona
po terminie.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 1, - Sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.09.2012r o godz. 10:00
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 5
w dniu: 27.09.2012.r o godz. 10:30
Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
6. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle
mu informacje, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4-Pzp.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia
jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w obmiarze robót.
Pozycje przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru
robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający
przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w wycenionym przez Wykonawcę
obmiarze robót.

Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Każda pozycja powinna zawierać ilość robót,
cenę jednostkową i wartość danej pozycji. Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie
podstawy ustalające szczegółowy opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może
być zmieniona. Wycenę dodatkową (rozszerzającą) do danej pozycji należy oznaczyć symbolami
a), b), c).
Wycenę elementów dodatkowych do danego rozdziału obmiaru należy dopisać na końcu tego
rozdziału.
W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą
zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień
wszczęcia postępowania.
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
XVIII. Waluta oferty.
Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być
wyrażone w PLN.
XIX. Kryteria i sposób oceny ofert.
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował sie przy wyborze oferty jest:
cena, za realizacje całego zamówienia -100 %
2. Sposób oceny ofert:
an / ab x 100 = ilość punktów
gdzie:
an - najniższa cena ofertowa,
ab - cena oferty badanej,
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawca negocjacji, dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
5. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie zgodził sie w terminie trzech dni od dnia
doręczenia zawiadomienia na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na
niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian
w treści oferty.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca sie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,
nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
XX Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej.
XXI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktacje,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej www.piwstaszow.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy pod
rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy zobowiązany jest do:
a/ przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli dotyczy
b/ złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa,
jeżeli taka konieczność zaistnieje.
c/ jeżeli wykonawca wskazał w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć
do wykonania podwykonawcom, przedkłada informacje zawierające nazwy i adresy
podwykonawców;
d/ przedłożenia uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwe izby samorządu
zawodowego osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy
4. Termin i miejsce podpisania umowy:
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w
przypadku przedmiotowego postępowania – faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób tj. pisemnie.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5
dni, jeżeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXIII. Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - załącznik Nr 9 do
SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projekcie umowy.

XXIV. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z
przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadami określonymi w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp 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 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Prawo zamówień publicznych (lista prowadzona przez prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych)
Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa sie, iż Zamawiający mógł zapoznać sie, iż z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust. 2.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje. Czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt. 7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
9. Odwołanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2
ustawy Pzp albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi sie w terminie5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 9 i 10 wnosi sie w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11

ust.8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
12. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi sie nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamawianiu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamawiania Zamawiający może przedłożyć termin składania
ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia
kończącego postanowienia odwoławcze.
15. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ja również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja. Wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza sie
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyła sie Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja sie uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycje, jeżeli zgłaszający opozycje
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o
którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego.
21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego i wykonanych zgodnie z wyrokiem izby lub
sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964r – Kodeks postępowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
23) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza sie najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,
a dowód jego uiszczenia dołącza sie do odwołania.
24) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, zgodnie
z art.189-198 ustawy.
25) Odwołujący sie może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba

umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofniecie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
odwołującemu zawraca sie 90% wpisu.
26) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych
przypadkach Izba wydaje postanowienie.
27) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
28) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
29) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
Skarga
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu, którą wnosi się do właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu okręgowego, za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi.
2. Złożenie skargi w palcówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Od wyroku Sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest
w dziale VI ustawy.
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22
ust 1. ustawy Pzp,
3. Załącznik nr 3 -Wykaz robót budowlanych,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób,
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień,
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24.
ust 1,
7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp
– osoby fizyczne,
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wzór do ewentualnego wykorzystania,
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy,
10. Załącznik nr 10 - opis przedmiotu zamówienia .
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