
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 60.000 EURO

I.Inforlllac~ólne

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www.biD.Dowiat.Doznan.DI

tel. O61 8410500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie przetargu nieograniczonegodo kwoty 60 000 EURO , na

podstawie art. 10 ust. l , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowegozamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanychustawa,
przepisyustawy- Kodeks cywilny.

II. PrzedD1iotzalllówienia:
PrzedD1iotelll zalllówienia jest wykonanie prac relllontowych domków szeregowych w Lisówkach. ul Lesne
Zacisze 2 (CPV 45453000-7),w sklad którychwchodza:. trzy domki 4-pokojowe w zabudowie szeregowej,

. dwa domki 3-pokojowe w zabudowie szeregowej,

Zakres prac dla domków 4-pokojowych obejmuje:
1. demontaz rynien i rur spustowych, wykonanie rozbiórek warstw dachu wraz z wywozem gruzu i

oplata za wysypisko,
2. zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych stalowych belek dachu, wymiana zmurszalych

beleczek drewnianych znajdujacych sie pomiedzy stalowymi ksztaltownikami, szerokosc
beleczek bez zmian, wysokosc umozliwiajaca montaz ocieplenia z welny mineralnej grubosci 20
cm,

3. przemurowanie kominów ponad dachem i naprawa czap kominowych,
4. wykonanie deskowania dachu, z zastosowaniem desek o tej samej grubosci co istniejace (przyjeto

ze jest to gr. 2,5 cm)
5. wykonanie nowego pokrycia dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej podkladowej i

wierzchniego krycia z posypka w kolorze zielonym o parametrach technicznych podanych w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z wentylacja przestrzeni stropodachu,

6. nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy kominach, okapach, scianach
attykowych,

7. wymiane ocieplenia wykonanego metoda lekka wraz z tynkiem zewnetrznym na scianach
murowanych ponad dachem z wykonaniem opierzen na stykach z plaszczyznami dachu,

8. wykonanie nowego ocieplenia stropodachu przy zastosowaniu welny mineralnej gr. 20 cm,
9. wykonanie nowego sufitu z plyt g-k na ruszcie stalowym z ksztaltowników systemowych wraz z

paroizolacja, w lazienkach i wc plyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.
10. naprawa uszkodzonej podczas prac remontowych podbitki dachu,
11. montaz zdjetych rynien i rur spustowych
12. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac budowlanych,

Zakres prac dla domków 3-pokojowych obejmuje:
1. demontaz rynien i rur spustowych, wykonanie rozbiórek warstw dachu wraz z wywozem gruzu i

oplata za wysypisko,
2. zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych stalowych belek dachu, wymiana zmurszalych beleczek

drewnianych znajdujacych sie pomiedzy stalowymi ksztaltownikami, szerokosc i wysokosc bez zmian

umozliwiajaca montaz ocieplenia z welny mineralnej o istniejacej wubosci 15 cm,
1



3. przemurowaniekominówponad dachemi naprawa czap kominowych,
4. wykonanie deskowania dachu, z zastosowaniem desek o tej samej grubosci co istniejace (przyjeto ze

jest to gr. 2,5 cm)
5. wykonanie nowego pokrycia dachu z warstwy papy termozgrzewalnej podkladowej i dachówki

bitumicznej w kolorze istniejacej (szary) o parametrach technicznych podanych w warunkach
technicznychwykonania i odbiorurobót,

6. nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, przy kominach, okapach, scianach
attykowych,

7. wymiane ocieplenia wykonanego metoda lekka wraz z tynkiem zewnetrznym na scianach
murowanychponad dachemz wykonaniemopierzenna stykachz plaszczyznamidachu,

8. wykonanienowego ociepleniastropodachuprzy zastosowaniuwelny mineralnej gr. 15cm,
9. wykonanie nowego sufitu z plyt g-k na ruszcie stalowym z ksztahowników systemowych wraz z

paroizolacja, w lazienkach i wc plyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc. ( uwzglednic istniejace
rozwiazaniatechniczne)

10. naprawauszkodzonejpodczas prac remontowychpodbitki dachu,
11. montaz zdjetychrynien i rur spustowych,
12. uporzadkowaniaterenu po zakonczeniuprac budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzic dziennik robót budowlanych, w którym poswiadczone beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbiory wszystkich robót zanikajacych i podlegajacych zakryciu oraz
obmiary powykonawcze.
Wykonawca zobowiazany jest dokonac wizji lokalnej domków w uzgodnionym telefonicznie z Przedstawicielem
Inwestora terminie.

Szczególowy zakres robót zgodny z zalaczonymi rysunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót.

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc zatrudnienia podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

III. Pozadany termin realizacji zamówienia: 2 miesiace od daty podpisania umowy.

IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków:
l. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:

l) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia
3) posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia
6) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. l i 2 ustawy)
7) zloza wadium

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia", w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z tresci zalaczonych
dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunków udzialu w postepowaniu.
1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc, na która oferent zamierza zlozyc
oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz)

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
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3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. l ustawy [na
formularzu ofertowym];

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zalega z oplacaniem podatków i oplat lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode
na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji organu podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert;

5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robót budowlanych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia
minimum 2 dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie

6) oswiadczenie o udzieleniu 5 lat gwarancji na wykonane prace.
7) wykaz osób i podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci. Kierownik budowy powinien zalaczyc do oferty uprawnienia w branzy
budowlanej z kopia uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji budownictwie i aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do izby inzynierów.

8) zaakceptowany projekt umowy stanowiacy zalacznik do niniejszej siwz.
9) kserokopie zlozenia wadium
10) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji kosztorysowej uproszczonej. Kalkulacja musi uwzgledniac

wykonanie wszytkich robót tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania zadania.
11) oswiadczenie oferenta, iz przed przystapieniem do prac sporzadzi zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem
przez upowaznion(ego)ychprzedstawiciel(a)iWykonawcy(patrz równiez rozdz. VI).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu
(wraz z imienna pieczatkaosoby poswiadczajacejkopie dokumentuza zgodnoscz oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalemkopii.

5. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty
wymienione w pkt 2, 3, 4. W odniesieniu do pozostalych dokumentów konsorcjum sklada jeden wspólny
dokument.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawcówdokumentów.

VI. Opis sposobu przVl!otowaniaofert.
l. Oferte nalezy zlozyc zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacymzalacznikido niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej ofertymusi odpowiadactresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisanaprzez osobe(y)upowazniona do reprezentowaniafirmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazanw
wysokosci odpowiadajacejcenie oferty.

4. Oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc
oryginalem przez upowaznion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje

podpisu (wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne
pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone
notarialnie za zgodnosc z oryginalem kopii.

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami.

l)

2)

3)

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje
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8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez
osob(e) y podpisujac(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacyjego identyfikacje ( ok.
wraz z imienna pieczatka)

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc
udostepniane.

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ok. II ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozumie sie
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal
niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one
udostepnione innym uczestnikom postepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie

cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
3) Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce

zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:
4) Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac

bedzie odrzuceniem oferty na podstawie ok. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
5) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. ok. 96 ust. 4 ustawy).
6) Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu

ofert zlozy do Zamawiajacego pisemny wniosek o ich udostepnienie. Zamawiajacy, po sprawdzeniu, które
informacje zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w uzgodnionym
terminie zapoznanie sie z ofertami.

lO.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93
ust. 4 ustawy.

11. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:

1) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w
sklad konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac,ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówienpublicznych,

2) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców
wystepujacychwspólnie,

3) wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub/oraz do zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikac z tresci umowy konsorcjum.

Uwaga: tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem),
5) wypelniajac formularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu

"nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko
pelnomocnika konsorcjum.

VII. Wyma!!ania dotyczace wadium
Oferta musi byc zabezpieczona wadium o wartosci:

, zl;
2. Wadium moze byc wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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3. Wadium w formie pienieznej nalezy wniesc przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Handlowy
O/Poznan, konto nr 85103012470000000034916000.

Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci, nalezy zlozyc w formie oryginalu w kasie
Zamawiajacego (parter). Kserokopie dokumentu wadialnel!o z adnotacja kasiera o dacie i I!odzinie przviecia
nalezy dolaczvc do oferty. (adnotacia kasiera nie jest wymal!ana na kserokopii dokumentu wadialnel!o w
przYpadku wniesienia wadium przelewem na konto Zamawiaiacel!o.

4. Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
byc podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byc sporzadzony w
sposób umozliwiajacy jego identyfikacje ok. zlozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z tresci l!Warancii winno wynikac bezwarunkowe. na kazde pisemne zadanie zl!loszone przez
Zamawiaiacel!o w terminie zwiazania oferta. zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaiacemu pelnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreslonych w ok. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówien publicznych.

5.Wadium musi byc wniesione najpózniej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia 2006 r., do
godz. 11°°.

6.Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajacego.

7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna forma wadium zostanie wykluczony
z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

8.Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniadzu wadiów, Zamawiajacy przekaze do banku niezwlocznie po:
l) uplywie terminu zwiazania oferta,
2) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) uniewaznieniu postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iz protesty

zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynal termin do ich wnoszenia,

9. Zamawiajacy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
l) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert,
2) który zostal wykluczony z postepowania,
3) którego oferta zostala odrzucona,

10. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w
przypadku, gdy Wykonawca:
l) odmówil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

VIII. Termin zwiazania oferta
Termin zwiazania ofertawynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczynasie z wraz z uplywemterminu skladaniaofert.

IX. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
1. Oferte nalezy zlozyc w dwóch zamknietych kopertach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego

18 pokój nr 002 do dnia 2006 r., do godz. 11:00.

2) Koperta wewnetrzna powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
3) Oferte skladana za posrednictwem ok. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób

okreslony w pkt. l i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:
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4) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie
dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) ponosi Wykonawca.

5) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana
oferta.

6) Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia 2006r. o godz. 11:05, w siedzibie zamawiajacego w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 pietro III.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacyprzesle informacjez otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sposobie
porozumiewania sie Zamawiajacee:o z Wykonawcami i przekazywania oswiadczen i dokumentów.
1) Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

AleksandraWaszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574
Maria Pawlicka - Kierownik Zespolu Inwestycji i Remontówtel. (O61) 8410 584

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem
niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc
kierowane na adres e-mail: aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl

3) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje
zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan. Zapytania
moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna:
aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania na pismie
(przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).

4) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem
pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem
skladania ofert.

5) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty
1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem,

ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem skladania
ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta (patrz
rozdzial IX SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZAMIANA

3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana
dolaczone do uprzednio zlozonej oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiajacego.

5) Koperta zewnetrzna oferty wycofanej zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci na sesji otwarcia ofert. Koperty
wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w niniejszej siwz.
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XIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami i ich znaczeniem:

-cena - 100 %,
Wg kryterium cena:

Cena min.

Wc = x 100 pkt,
Cena oferty

1) Za oferte najkorzystniej sza uznana zostanie oferta, która otrzyma najwieksza ilosc punktów.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze

zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w
okreslonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.

4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien
publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie.
Nie wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniej sza
w oparciu o podane w rozdz. XIII kryterium wyboru -cena.

XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznel!o.

1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszejoferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania
wszystkichwykonawców,którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy
wybierze oferte najkorzystniejsza(z najnizsza cena) sposródpozostalychwaznych ofert.

XV. Wvmal!ania dotyczace zabezpieczenia nalezvtel!o wykonania umowy.

1. Zamawiajacy bedzie zadac od Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana jako naj korzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byc wniesione w nastepujacych formach:. pieniadzu;. poreczeniach bankowych;. gwarancjach bankowych;. gwarancjach ubezpieczeniowych;
. poreczeniachudzielanychprzezPolskaAgencjeRozwojuPrzedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zostac wplacone przelewem na
wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany
formy zabezpieczenia najedna lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiajacydokona zwrotu zabezpieczenianalezytego wykonaniaumowy w nastepujacy sposób:. 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiajacegoza nalezyciewykonane,. 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. (trzeba kazdorazowo okreslac) kwota ta zostanie zwrócona
w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

XVI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przvslul!ujacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznel!o

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.
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Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ
wnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobe nieuprawniona Zamawiajacy odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

1) oprotestowana czynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.

Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygniecia
protestu w tym terminie uwaza sie zajego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu dni od dnia doreczenia
rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie informujac o wniesieniu
odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazany jest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje
skarga do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu arbitrów,
przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.

Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie
zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o
zmiane orzeczenia.
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