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Gmina Stawiski w związku z realizacją operacji Budowa mikroinstalacji prosumenckich na 

terenie Gminy Stawiski współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 

zaprasza do składania ofert. 
 

I. Informacje ogólne 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 

art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji, zastosowanie mają przepisy 

Prawa zamówień publicznych, akty wykonawcze oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN. 

5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
 

II. Nazwa i adres zamawiającego 
Nazwa zamawiającego: Gmina Stawiski 

Adres zamawiającego: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 

telefon: 86 278 55 11, faks: 86 278 55 33 

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:45 (od poniedziałku do piątku) 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i pełne zamontowanie urządzeń 

mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu Budowa mikroinstalacji 

prosumenckich na terenie Gminy Stawiski. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 

 wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z właścicielem budynku, 

 wykonanie dokumentacji geologicznej na potrzeby instalacji gruntowych pomp ciepła, 

 zamontowanie oraz uruchomienie mikroinstalacji, 

 przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych 

instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, 

 usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności  

 wykonanie projektów oraz montaż na potrzeby indywidualnych gospodarstw 

domowych: 38 szt. zestawów kolektorów słonecznych oraz 6 szt. zestawów pomp 

ciepła (3 gruntowych, 3 powietrznych). W przypadku pomp gruntowych zamówienie 

obejmuje pełny zakres robót, w tym odwierty; 

 wykonanie 3 szt. dokumentacji geologicznej na potrzeby instalacji gruntowych pomp 

ciepła.  

4. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z właścicielem gospodarstwa domowego, 

uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, opracowania szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedsięwzięcia i planu BIOZ, 

zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o 

planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, 

inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu 

poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela 

terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w  PROW 2007-2013. 

6. Warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych jest zatwierdzenie dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego. 
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7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, 

producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu 

doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany 

minimalny standard techniczny i  jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 

Pzp - dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i 

załącznikach do niej. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca winien we własnym  zakresie i na własny koszt: 

 przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem, 

 zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

 zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, 

 rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,  

 uporządkować teren po zakończeniu budowy, 

 ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  podanym w umowie, 

 dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego  

9. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

45000000-7 - Roboty budowlane 

42511110-5 - Pompy grzewcze 

44112410-5 - Konstrukcje dachowe 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych; 

45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach; 

45330000-9  - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

45310000-3  - Roboty instalacji elektrycznych 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania 
 

V. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 

VI. Oferty częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 10 października 2015 roku. 

W związku z tym, że zamówienie  jest  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 

Zamawiający będzie wymagał, aby jego realizacja bezwzględnie została zakończona w 

terminie podanym powyżej.    
 

VIII. Informacja o Podwykonawcach 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu 

ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Wszelkie rozliczenia finansowe podwykonawców dokonywane będą z Wykonawcą. 
 

IX. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). 
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Zgodnie z  § 2 ust. 1 rozporządzenia zamiast: 

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru,  

 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia 

Społecznego, 

wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 

zdrowotne, 

W sytuacji, gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 

wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału 

dotyczy: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Wymagane jest przez Wykonawcę potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji: 

 min. dwóch świadczeń każdy polegający na dostawie i montażu min. 40 instalacji 

solarnych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego  

bądź  

co najmniej 150 pojedynczych instalacji solarnych podobnych specyfiką do 

przedmiotu zamówienia, z tym, że w takim przypadku należy wykazać, iż 

przynajmniej w jednym roku zrealizowanych zostało min. 80 takich instalacji.  

 oraz co najmniej 15 instalacji pomp ciepła, w tym min. 5 gruntowej  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – załącznik Nr 5 do SIWZ. 

Należy podać ich rodzaj (wielkość), datę i miejsce wykonania oraz załączyć dowody 

potwierdzające, że wykazywane roboty budowlane  zostały wykonane w sposób należyty. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

 wymagane jest przedstawienie min. 1 osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy, 

która posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w 

specjalności m.in. branża elektryczna – sieci i instalacje elektryczne i ma doświadczenie 

min. 2-letnie w kierowaniu robotami budowlanymi – załącznik Nr 6 do SIWZ; 

 wymagane jest przedstawienie min, 1 osoby posiadającej uprawnienia w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – załącznik Nr 6 do SIWZ. 
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 

wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w trakcie jego realizacji, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i 

doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą 

za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Spełnienie warunków 

udziału dotyczy: 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 

art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik  Nr 3 do 

SIWZ 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2a pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie. 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia 

wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku 

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 
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XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany przez wykonawcę) – załącznik  Nr 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp – załącznik  Nr 2 do SIWZ, 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – załącznik Nr 3 do SIWZ, 

4) Wzór umowy – załącznik  Nr 4 do SIWZ, 

5) Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku (zgodnie  

z art. 26 ust. 2d Pzp) – załącznik Nr 7 do SIWZ, 

6) Dokumenty wymienione w rozdziale X niniejszej SIWZ. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 

musi zawierać zakres upełnomocnienia oraz winno być złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W takim wypadku oferta winna 

zawierać: oświadczenia opisane: w pkt 2) i 3) oraz dokumenty opisane w rozdz. X pkt 2 dla 

każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę /osoby/ 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

3) Dokumenty sporządzone w jęz. obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty: 

1) Kosztorys cenowy ofertowy określające wszystkie koszty - wypełniony i podpisany 

przez wykonawcę – załącznik  Nr 1A do SIWZ, 

2) W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone 

podwykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia. 

3) W przypadku instalacji: sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność oferowanej 

instalacji z normami i parametrami opisanymi w PFU; aktualne certyfikaty, opisy. 

4) Kopia dowodu wniesienia wadium. 
 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 złotych (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)   pieniądzu; 

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3)   gwarancjach bankowych; 

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w banku: HEXA Bank Spółdzielczy o/Stawiski o nr  

93 8762 1022 0031 6097 2000 0030. 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03 sierpnia 

2015 r. do godz. 10:00. 

5. W przypadku zwrotu bądź zatrzymania wadium zastosowanie mają przepisy art. 46 

ustawy Pzp. 
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XIII. Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

 

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej na adres Zamawiającego, faksem nr 

86 278 55 33 bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat-umstawiski@stawiski.pl.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami uprawniona jest Iwona Niedźwiedzka  

tel. 862785195, fax 862785533, e-mail: iwona.niedzwiedzka@stawiski.pl. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę-(y) upoważnioną-(e) do reprezentowania 

firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną pożądane jest załączenie 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, natomiast jeżeli 

Wykonawca prowadzi działalność w innej formie, gdzie osoby uprawnione do jego 

reprezentacji nie są wskazane w opisie z właściwego rejestru, wówczas pożądane jest 

załączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, złożone w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

6. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście 

oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertą. 

7. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty  

(z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie z  art. 86 ust. 4) 

stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie 

”zastrzeżone” i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej. 

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: GMINA STAWISKI, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski 

z dopiskiem:         Oferta na przetarg nieograniczony 

pn.: Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski 

         Nie otwierać przed dniem 03 sierpnia 2015 roku przed godziną 10
30

 

 

9. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymienionych w SIWZ.  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, 

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat (I piętro), w terminie do dnia  

03 sierpnia 2015 roku do godz. 10:00.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 

18-520 Stawiski dnia 03 sierpnia 2015 roku o godz. 10:30 (pok. nr 2, parter). 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty  

w siedzibie Zamawiającego. 
 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach 

wymienionych w SIWZ oraz przepisach szczególnych dotyczących wykonania robót 

budowlanych tj. koszty wynikające wprost z dokumentacji załączonej do SIWZ oraz 

wszelkie inne koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania 

zamówienia, szczególnie korzystanie z mediów (np. woda, energia).  

3. Jeśli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

porównania ofert i oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny od 

towarów i usług (VAT), które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów o sposobu oceny ofert 
 

Najniższa cena brutto – 98% 

Termin wykonania zamówienia – 2% 

Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. 
 

Ocena oferty:  

K = KC + KT 
Gdzie: 

K  -     ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

KC -    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena” 

KT -    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „termin realizacji zamówienia” 
 

Ocena wg kryterium „cena”: 


 C

 C

OB

NKC 98 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC –    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 

CN –     najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB –   cena zaoferowana w ofercie badanej  
 

Ocena wg kryterium „Termin realizacji zamówienia”: 
 Wykonanie zamówienia do dnia 30.09.2015 r. – 2,00 pkt.  

  Wykonanie zamówienia do dnia 05.10.2015 r. – 1,00 pkt.  

  Wykonanie zamówienia do dnia 10.10.2015 r. – 0,00 pkt. 
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Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa  

w art. 92 ust. 1 ustawy. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy firmy i adresu 

Wykonawcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru zostanie zamieszczona 

niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Zamawiający unieważnia postępowanie. 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem bądź drogą elektroniczną zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty i niezwłocznego potwierdzenia faktu jego 

otrzymania przez Wykonawcę albo 10, dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

(drogą pisemną – pocztową), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i art. 183 ustawy.  

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. 

2) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej) – w przypadku 

udzielenia zamówienia Wykonawcy, określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy. 
 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem 

umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 z podaniem tytułu: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ORG.271.1.2015” 

7. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy oraz umową z 

Wykonawcą. 
 

XXI. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ – 

stanowiącym wzór umowy. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy. 

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 

1) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 

wysokości stawki podatku VAT); 

2) gdy konieczność zmiany terminu realizacji następuje w związku z: 
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a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków 

klimatycznych,  

b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 

c) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. 

4. W sprawach umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami obowiązują 

przepisy art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późn. zm.) 
 

XXII. Inne informacje: 

1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników 

stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

Wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XXIV. Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy  

Załącznik nr 1A Kosztorys ofertowy cenowy 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp 

Załącznik nr 4. Wzór umowy 

Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót 

Załącznik nr 6. Oświadczenie dot. osób  

Załącznik nr 7. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku 

Załącznik nr 8. Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

 

 

 

 

 


