
SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONYPOWYZEJ 60.000 EURO

I. Informacjeoeólne

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www. bip.powiat. poznanopl

tel. O61 8410 500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyzej
60000 EURO , na podstawie art. 10 ust. 1 , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
SpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia,zwanej dalej "SIWZ".
Do udzieleniaprzedmiotowegozamówieniastosujesie przepisyustawyz dnia 29 stycznia2004 r. -
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w
sprawachnieuregulowanychustawa, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

II. Przedmiotzamówienia:
Budowa sali sportowej z zapleczem oraz urza,dzeniami sportowymi zewn~trznymi przy Zespole
Szkól nr 1 w Swarz~dzu, osiedleMielzynskiego5a - m etap.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest:. wykonanie pod klucz sali sportowej z zapleczem Szkoly Sredniej w Swarzedzu -III etap -

os. Mielzynskiego 5a w branzach:
a) budowlanej,
b) instalacji wodno-kanalizacyjnej,
c) instalacji centralnego ogrzewania,
d) instalacji elektrycznej,
e) wentylacji mechanicznej. przylaczy kanalizacji deszczowej,. przylaczykanalizacjisanitarnej,. boisk sportowychz zagospodarowaniemterenu,

szczególowyzakres zgodnie z dokumentacjai kosztorysaminakladczymi.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen równowaznych pod wzgledem parametrów
technicznych do urzadzen zastosowanych w dokumentacji. Wykonawca winien przeanalizowac
równowaznosc urzadzen technicznych pod katem przyszlego uzytkownika majac na uwadze w
szczególnosci:ekonomikepracy urzadzen oraz poziom uciazliwosci ich pracy.
A) roboty budowlane: lawy i stopy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe z bloczków

zwirobetonowych, sciany sali sportowej z bloczków betonu komórkowego odmiany M600,
sciany kondygnacji nadziemnych zaplecza z cegly szczelinowej U22Q, stropy zaplecza z
wielokanalowych plyt sprezonych, gr. 26,5 cm, schody i wience w poziomie stropów
monolityczne, zelbetowe, konstrukcja wsporcza dachu sali sportowej zlozona z podciagów
zelbetowychopartych na slupach zelbetowych,wolnostojacych lub wykonanych w murze, dach
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nad zapleczem z plyt korytkowych kryty papa termozgrzewalna, dach nad sala - dzwigary z
drewna klejonego lukowe, przekryte blacha trapezowa,welna mineralna i papa termozgrzewalna.
Przeszklenia zewnetrzne i wewnetrzne stalowe, pozostala stolarka drewniana. Posadzki
ceramiczne w sanitariatach i na schodach, w korytarzach i salach wykladzina PCV, w sali
sportowej specjalistyczna wykladzina Pulastic 2000 lub równowazna. Tynki wewnetrzne
gipsowe,nakladanemechanicznie,tynki zewnetrzne cienkopowlokowemineralne.

B) instalacjawodno -kanalizacyjna:przewody poziome wody uzytkowej poprowadzonona parterze
pod posadzka, w kanale instalacyjnym wraz z instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja
cieplej wody cyrkulacyjnaz termostatycznymizaworami cyrkulacyjnymina pionach. Przewody
w kanale instalacyjnymstalowe, w pozostalych fragmentachz rur i ksztaltektworzywowych.Na
odcieciach wody uniwersalne zawory kulowe. Przewody c.w izolowane termicznie otulina.
Instalacja kanalizacji sanitarnejz rur i ksztaltekPVC.

C) instalacja centralnego ogrzewania: rozprowadzenie instalacji kanalem podposadzkowym,
podejscia do pionów w parterze w warstwie izolacji termicznej posadzki na pietrze w bruzdach
sciennych. Instalacja prowadzona w kanale podposadzkowym z rur stalowych czarnych.
Instalacja pomiedzy siecia rozdzielcza a rozdzielaczami grzewczymiz rur wielowarstwowychz
wkladka aluminiowa. Przewody miedzy rozdzielaczami a grzejnikami z rur PE. Podejscia do
grzejników typu V od dolu. Grzejniki plytowe stalowe. Odpowietrzenieinstalacji przy pomocy
odpowietrzników montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzników
montowanych na grzejnikach. W sali sportowej ogrzewanie dyzurne grzejnikowe zapewniajace
utrzymanie temperatury +1DoC. Ogrzewanie hali do wymaganej temperatury ukladem
powietrznym, kanalowym z centralami wentylacyjno - grzewczymi wyposazonymi w uklad
automatycznejregulacji temperatury.

D) instalacja wentylacji zaplecza: instalacja wentylacji nawiewno -wywiewnej z odzyskiem ciepla.
W sklad central zlokalizowanych w przestrzeni stropu wentylacyjnego wchodza: wentylator
nawiewny i wywiewny, rekuperator z wylozeniem higroskopijnym, filtry. Wymienniki
zabezpieczone przed zamarznieciem nagrzewnica elektryczna na czerpaniu. Dystrybucja
powietrza systememkanalówprowadzonychw przestrzeni powyzej stropupodwieszonego.
W sali sportowej projektuje sie instalacjenawiewno - wywiewna skladajaca sie z dwóch central
z odzyskiem ciepla za pomoca wymiennika obrotowego i recyrkulacji.. Jedna z funkcji central
oprócz dostarczenia swiezego powietrza jest dogrzanie powietrza. W sklad central wchodza:
wentylator nawiewny i wywiewny, regenerator, filtry, nagrzewnica wodna, komora
recyrkulacyjna. Centrale zlokalizowano w maszynowni na pietrze sali sportowej. Czerpnia
powietrza scienna, wyrzutnia dachowa. Dystrybucja powietrza ukladem kanalów prowadzonym
powyzej trybun. Nawiew powietrza za pomoca dysz dalekiegozasiegu. Wywiewpowietrza przez
krate wywiewna.

E) instalacjaelektryczna:obejmujenastepujace instalacje:oswietlenia i gniazd wtykowych, zasilanie
urzadzen, dzwonkowa, sygnalizacjizamykaniadrzwi i klap dymowych,telefoniczna, orurowanie
dla domofonu i TV kablowej, instalacje naglosnienia, sygnalizacji napadu i wlamania SWN,
uziemieniawyrównawczego,instalacjeodgromowa,od porazen, przepieciowa.

Wykonawcazobowiazanyjest do zapoznaniasie z dokumentacjatechnicznaw siedzibieZamawiajacego
oraz do zapoznania sie z obiektem.

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których
mowa wart. 67 ust. l pkt 6 ustawy.
Zamawiajacynie dopuszczamozliwosci skladaniaofert wariantowych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zatrudnienia podwykonawców do realizacji przedmiotu
zamówienia.
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Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy wykonawca zobowiazany jest do wskazania w ofercie czesci
zamówienia,które zamierzapowierzycpodwykonawcom.
III. PoZ3.danytermin realizacjizamówienia: 15.11.2005r.

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

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien - zloza dokumenty okreslone w pkt. V ppkt.
3, 4, 5, 6, 11.

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty
okreslone w pkt. V ppkt. 4, 12,13,15.

3) posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia - zloza dokument
okreslony w pkt. V ppkt. 4, 11, 14;

4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zloza dokument okreslony w pkt. V
ppkt. 12, 15;

5) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia - zloza
dokument okreslony w pkt. V ppkt. 7,8,9, 10, 16.

6) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) -
zloza oswiadczenie okreslone w pkt. V ppkt. 4.

7) udziela minimum 5 letniej gwarancji na wykonane prace;
8) zloza wadium.

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacjezawarte w dokumentachi oswiadczeniachwyszczególnionychw 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 skutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazbyjednego z w/w warunkówskutkowacb~dzie wykluczeniemWykonawcyz
post~powania. Oferta Wykonawcywykluczonegotraktowanab~dzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach. jakie maja dostarczYc wYkonawcy w celu
potwierdzeniaspelnieniawarunków udzialuw postepowaniu.

1. Oferta musi zawierac nast~puja,ce dokumenty:

1) wypelnionyformularzofertowy (wg zalaczonegodruku),
2) szczególowykosztorys ofertowy(wg dolaczonegoprzedmiaru robót),
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania
prac objetych zamówieniemwystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cyprzed uplywemterminu
skladania ofert,

4) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslonewart. 22 ust.
1ustawy [na formularzuofertowym];

5) aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonymwart. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy wystawiona,nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania
ofert;

6) aktualna informacjez KrajowegoRejestru Karnego w zakresie okreslonymwart. 24 ust. 1pkt. 9
ustawy,wystawiona,niewczesniej niz 6 miesi~cyprzed uplywemterminu skladaniaofert;
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7) aktualne zaswiadczenie wlasciwego Urz~du Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z oplacaniempodatków lub zaswiadczen,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 miesia,ceprzed uplywem terminu skladania
ofert;

8) aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
potwierdzajace,ze Wykonawcanie zalega z oplacaniemskladekna ubezpieczeniazdrowotne lub
spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci wystawione nie wczesniej niz 3 miesia,ce przed uplywem terminu
skladania ofert;

9) informacje banku, w której potwierdza sie wielkosc posiadanych srodków finansowych lub
zdolnosc kredytowa WykonawcyUWAGA: z informacjiwinna wynikac konkretna kwota w
zl nie mniej niz 4 mln zlotych

10)sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
wykonawców nie zobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentówokreslajacychobroty, zysk oraz zobowiazaniai naleznosci - a okres nie dluzszy niz
ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzeniadzialalnoscijest krótszy- za ten okres,

11)umowe regulujaca wspólprace podmiotów wystepujacychwspólnie (tj. umowe konsorcjum lub
umowe spólki cywilnej- w przypadku Wykonawcówprowadzacych dzialalnosc w formie spólki
cywilnej,przy czym umowa konsorcjumpowinna uwzgledniacco najmniej warunki okreslonew
rozdz. VI pkt 11niniejszej siwz)

12)wykaz podwykonawcówi zakresu robót przewidzianychim do wykonania
13)wykaz wszystkich zamówien zrealizowanych przez Wykonawce w okresie ostatnich 5 lat

(rozpoczetychi zakonczonychw latach 1999-2004), a jezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest
krótszy- w tym okresie,odpowiadajacychswoimrodzajemi wartosciarobotombudowlanym
stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniemdokumentówpotwierdzajacych,ze roboty te zostaly wykonane nalezycie.

14)harmonogramrzeczowo- finansowy,
15)wykaz osób, które beda które beda nadzorowac realizacje zadania wraz z kopia aktualnych

zaswiadczen uprawniajacych do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
(zaswiadczenie o nadaniu uprawnien zawodowych, aktualne zaswiadczenie z izby inzynierów).
Wymaganebranze: ogólnobudowlana, elektryczna,wod.-kan.,wentylacjimechanicznej,

16)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoscicywilnejw zakresieprowadzonejdzialalnoscigospodarczej,

17)oswiadczenieoferenta, ze przed przystapieniemdo prac budowlanych sporzadzi zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane,Plan bezpieczenstwai ochronyzdrowia.

18)oswiadczenie oferenta, ze prace budowlane beda prowadzone w sposób nie utrudniajacy
funkcjonowania szkoly.

19)oswiadczenieo warunkach gwarancji. Wymaganyokres gwarancjinie mniej niz 5 lat.
20) zaakceptowanyprojekt umowy stanowiacyzalacznikdo niniejszej siwz.
21)kserokopie dokumentuwadialnego (patrzrozdz. VI)

3. Dokumentymoga byc przedstawionew formie oryginalówalbo kopii poswiadczonychza zgodnosc z
oryginalemprzez upowaznion(ego)ychprzedstawiciel(a)iWykonawcy(patrz równiez rozdz. VI).

4. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy
identyfikacje podpisu ( np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za
zgodnoscz oryginalem)
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5. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie
wymienio(a)ew dokumencierejestracyjnym(ewidencyjnym)Wykonawcy,nalezy do oferty dolaczyc
stosowne pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub
poswiadczonenotarialnie za zgodnoscz oryginalemkopii.

6. W przypadku konsorcjum, kaMy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie
dokumenty wymienione w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. W odniesieniu do pozostalych dokumentów
konsorcjumsklada jeden wspólny dokument.

7. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub zlozenie dokumentu w
niewlasciwejformie ( np. nie poswiadczoneza zgodnoscz oryginalem kopie, sprzecznez tresci~
SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post~powania oraz odrzucenie oferty, z
zastrzezeniempkt 8 niniejszegorozdzialu.

8. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych
przedstawionychprzez Wykonawcówdokumentów.

VI. Opis sposobu przve:otowaniaofert.

l. Oferte nalezy zlozycwg formularzaofertowegostanowiacegozalaczniknr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadactresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i
czytelna technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowaniafirmy na zewnatrz i
zaciaganiazobowiazanw wysokosci odpowiadajacejcenie oferty.
4. Wykonawcama prawo zlozyctylkojedna oferte

5. Oferta i zal~czniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musz~ byc podpisane przez
upowaznion(ego)ychprzedstawiciel(a)iWykonawcy.

1) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musz~ one byc poswiadczone za
zgodnosc oryginalem przez upowaznion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

2) Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za
zgodnosc z oryginalem)

3) 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. Dopuszcza sie wlasna
numeracje kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglosci numeracji.

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej
samoistna dekompletacje (bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez
widocznych sladów naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale
zabezpieczyc zszyc wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty ) musz~ byc
podpisane przez osob(~) y podpisuj~c(a)e ofert~. Podpis winien byc naniesiony w sposób
umozliwiajacy jego identyfikacje (np. wraz z imienna pieczatka)
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9. Zamawiaj~cy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznychoferty
skladanew post~powaniu o zamówieniepublicznes~ jawne i podlegaj~ udost~pnieniu od chwili ich
otwarcia, z wvia.tkiem informacji stanowi~cych tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, ze nie mog~ one byc udost~pniane.

1) Przez tajemniceprzedsiebiorstwaw rozumieniuart. 11ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno
zm.) rozumie sie nieujawnionedo wiadomoscipublicznej informacjetechniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do
których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn.
zastrzegl skladajacoferte, iz nie moga byc one udostepnioneinnymuczestnikompostepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W

przeciwnym razie cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
post~powania.

3) Zamawiajacyzaleca, aby informacjezastrzezonejako tajemnica przedsiebiorstwabyly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiebiorstwa",lub spiete (zszyte)oddzielnieod pozostalych,jawnych elementówoferty.

Uwaga:
4) Zastrzezenie informacji, które nie stanowi~ tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww.

ustawy skutkowac b~dzie odrzuceniemoferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówienpublicznych.

5) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamówienia,okresu gwarancji i warunkówplatnosci zawartych w ofercie (por. art. 96
ust. 4 ustawy).

6) Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca,
po otwarciu ofert zlozy do Zamawiajacegopisemny wniosek o ich udostepnienie.Zamawiajacy,
po sprawdzeniu, które informacje zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi
niezwlocznieWykonawcy,w uzgodnionymterminie zapoznanie sie z ofertami.

10.Wykonawcy ponosz~ wszelkie koszty zwia.zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z
zastrzezeniemart. 93 ust. 4 ustawy.

11. Wykonawcymog~wspólnie ubiegac si~o udzieleniezamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadkuich oferta musi spelniac nast~puja,cewymagania:

1) wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony urnowy, cel dzialania, okres
waznosciurnowy, sposób ich wspóldzialania,zakres prac przewidzianychdo wykonaniaprzez
kazdego z nich, sposób odpowiedzialnosci (wymaga sie solidarnej odpowiedzialnosci
wykonawców).

2) Kazdy wykonawca obowiazany jest wskazac, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu
zamówieniaprzewidzianegodo wykonania,

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

4) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich
wykonawcówwystepujacychwspólnie,

5) wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub/oraz do
zawarcia urnowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi
wynikac z tresci urnowykonsorcjum.
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Uwaga: tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem

(liderem),
7) wypelniajac formularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na

"Wykonawce"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace
wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pelnomocnika konsorcjum.

VII. Wvmae:ania dotvczace wadium

1. Kazda oferta musi byc zabezpieczona wadium o wartosci 100.00,00 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.
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 wadialnee:oz adnotacja
kasjera o dacie i e:odzinie przYjecia nalezY dolaczvc do oferty. (adnotacja kasjera nie jest
wvmae:anana kserokopii dokumentuwadialnee:ow przYpadkuwniesienia wadium przelewem na
konta Zamawia~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 np. zlozony wraz z imienna
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci e:warancii winno wYnikac
bezwarunkowe. na kazde pisemne zadanie ze:loszone przez Zamawiaja.cee:o w terminie zwiazania
oferta.. zobowiazanie Gwaranta do wYplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznosciach okreslonych wart. 46 ust. 5 ustawY Prawo zamówien publicznych.

5.Wadium musi byc wniesione najpózniej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia
r., do godz. 1100.

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 oferte 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
niezwloczniepo;

1) uplywieterminu zwiazania oferta,
2) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia nalezytego

wykonaniatej umowy,
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3) uniewaznieniupostepowania o udzielenie niniejszego zamówieniapublicznego, pod warunkiem,
iz protesty zostaly ostatecznierozstrzygnietelub uplynal termin do ich wnoszenia,

9. Zamawiajacy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
1) 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, zostaniezatrzymanewraz z odsetkamiw
przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmówilpodpisaniaumowy na warunkach okreslonychw ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenianalezytegowykonaniaumowy,
3) zawarcie umowy stalo sie niemozliwez przyczyn lezacychpo stronie Wykonawcy

VIII. Terminzwiazania oferta.

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywem terminu
skladaniaofert.

IX. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezyzlozyc w dwóch zamknietychkopertachw StarostwiePowiatowymw Poznaniu ul.
Jackowskiego18 pokój nr 002 do dnia r., do godz. 11:00.

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

sposób okreslony w pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w
nastepujacy sposób:

4) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w
SpecyfikacjiIstotnychWarunkówZamówienia)ponosi Wykonawca.

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

6) Oferta zlozonapo terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcieofert nasta,pidnia r. o godz. 11:00,w siedzibiezamawiaja,cegoStarostwie
Powiatowymw Poznaniuul. Jackowskiego18 sala 315 pietroIII.
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Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcyprzy otwieraniu ofert, zamawiajacyprzesle informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny
wniosek.

x. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o
sposobie porozumiewania sie Zamawiaja..ceeoz Wykonawcami i przekazywania oswiadczen i
dokumentów.

1) Osobamiuprawnionymiprzez Zamawiajacegodo porozumiewaniasie z Wykonawcamisa:

W sprawachproceduryprzetargowej
Aleksandra Waszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574

W sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia
Maria Pawlicka - Kierownik Zespolu Inwestycji i Remontów tel. (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 ; e-mail: maria.pawlicka@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@powiat.poznan.pl maria.pawlicka@powiat.poznan.pl pod
warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. 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,
Zamawiaj~cy 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
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3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte na sesji otwarcia ofert przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonaniazmian, zostana dolaczonedo uprzedniozlozonej oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez
zlozeniepisemnegopowiadomieniaw siedzibieZamawiajacego.

5) Koperta zewnetrzna oferty wycofanej zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci na sesji otwarcia
ofert. Kopertywewnetrzne ofert wycofywanychnie beda otwierane.

XII. Opis sposobu obliczeniaceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w dokumentacjiprojektowej
oraz ewentualne ryzyko wynikajace z okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili
zawieraniaumowy. Cena ofertyjest cenaryczahowa.

XIII. Opis kryteriówz podaniemich znaczenia i sposobuoceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiaj~cy bedzie sie kierowalnastepuj~cymi kryteriamii ich znaczeniem:

-cena ofertowa - 100 %,

- Wg kryterium cena:

Cena min.
Wc = x 100pkt,

Cena oferty

1) Za oferte najkorzystniejszauznana zostanie oferta zawierajacanajnizszacene.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacynie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszejze wzgledu

na to ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców,którzy zlozyli te oferty,
do zlozeniaw okreslonymprzez niego terminie ofert dodatkowych.

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

4) Zamawiajacypoprawi 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 skutkowacbedzie odrzuceniemoferty.

5) Zamawiajacyudzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionymw w ustawie prawo zamówienpublicznychoraz SIWZ oraz zostanie ocenionajako
najkorzystniejszaw oparciu o podane w rozdz. XIII kryteriumwyboru - najnizsza cene.

XIV. Informacja o formalnosciach. jakie powinny zostac dopelnione przYwyborze oferty w celu
zawarcia umowYw sprawiezamówieniapubliczneeo.

1) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach
postepowaniawszystkichwykonawców,którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego
podpisania umowyna zasadach okreslonychw rozdziale XV.
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3) W przypadku gdy Wykonawca,którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub
nie wniósl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte
najkorzystniejsza(z najnizsza cena) sposród pozostalychwaznych ofert.

xv. Wyma2ania dotycza.ce zabezpieczenia nalezYte20 wykonania umowY.

1. Zamawiaja,cy b~dzie za,dac od Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana jako
naj korzystniejsza, wniesienia zabezpieczenianalezytegowykonania umowyw wysokosci 10% ceny
ofertowej (brutto).

Zabezpieczenienalezytegowykonania umowymoze byc wniesione w nastepujacychformach:
. pieniadzu;
. poreczeniachbankowych;
. gwarancjachbankowych;
. gwarancjachubezpieczeniowych;
. poreczeniachudzielanychprzez Polska Agencje RozwojuPrzedsiebiorczosci.

Zabezpieczenienalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zostac wplacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy
wykonawcamoze dokonac zmiany formy zabezpieczenianajedna lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiajacydokona zwrotu zabezpieczenianalezytegowykonania umowyw nastepujacysposób:
. 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówieniai uznania przez Zamawiajacegoza nalezyciewykonane,
. 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacegona 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
gwarancjijakosci.

XVI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnejprzvslu2ujacvchWykonawcyw toku postepowaniao
udzieleniezamówieniapubliczne2o

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 ochronyprawnej okreslonew dziale VI ustawy Prawo zamówienpublicznych.

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
dotyczacypostanowien SIWZwnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladaniaofert.

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,
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3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych
wniesienie protestu.

Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Rozstrzygniecieprotestu przez Zamawiajacegonastepuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak
rozstrzygnieciaprotestu w tym terminie uwaza sie za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzuceniaprotestu Wykonawcyprzysluguje 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'
informujaco wniesieniu odwolaniaZamawiajacego.
Wnoszac odwolanieWykonawcazobowiazanyjest wniesc wpis.
Wysokosc wpisu zostala okreslonaw RozporzadzeniuPrezesa Rady Ministrów z dnia 18marca 2004 r.
w sprawie wysokosci oraz szczególowych zasad pobierania wpisu od odwolania oraz szczególowych
zasad rozliczania kosztów w postepowaniu odwolawczym. Weszlo w zycie po uplywie 7 dni od
ogloszenia,tzn. 3 kwietnia 2004 r.
Miejsce publikacji:Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r. Nr 49, poz. 468.
Wpis nalezy wniesc na konto: Urzad ZamówienPublicznychKredyt Bank S.A. IV/O Warszawa56
1500 1777 12177001 8764 0000.
Dowód uiszczeniawpisu 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,przesylajacjednoczesniejej 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 w calosci lub w czesci.
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