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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH -MALOWANIE
POMIESZCZEŃ W DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 5A
Spis treści:
1.
Nazwa oraz adres Zamawiającego;
2.
Tryb udzielenia zamówienia;
3.
Opis przedmiotu zamówienia
4.
Termin wykonania zamówienia;
5.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
6.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach;
7.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
8.
Wymagania dotyczące wadium;
9.
Termin związania ofertą;
10.
Opis sposobu przygotowania ofert;
11.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12.
Opis sposobu obliczenia ceny;
13.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
14.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
15.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego , ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy , aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17.
Informacje o zamówieniach uzupełniających;
18.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia;
19.
Pozostałe informacje.

ROZDZIAŁ I
NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew
93-217 Łódź ul. Gen. St. Grota Roweckiego 30
nr telefonu 0-42 677-15-51 wew. 26
nr faksu 0-42 677-15-50
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
We wtorek w godzinach 9.00-17.00
Nr NIP 728-10-11-860
Nr Regon 00434557500066
e-mail: mopswidzew.adm@op.pl
strona internetowa: www.uml.lodz.pl

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 roku -Prawo zamówień
publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 roku w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy , opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 roku nr 113 poz. 759 , a
także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 -ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówień publicznych -art.10 ust.1 oraz art. 39 -46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
4.1
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych
4.2
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich dokumenty mogą być składane

( Dz. Ustaw z 2009 roku nr 226 poz. 1817 )
4.3
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego ( Dz. Ustaw z
2009 roku nr 224 poz. 1796 )
4.4
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości
zamówienia oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. Ustaw z 2009 roku nr 224 poz. 1795 )
4.5
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. Ustaw z
2004r. nr 202, poz.2072)
4.6
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. Ustaw z 2003r. nr 153 poz.1503 z późniejszymi
zmianami)
4.7
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006r, Dz. Ustaw
nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami)
4.8
Kodeks Cywilny.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45442100 -8 ROBOTY MALARSKIE
2.
Przedmiotem zamówienia obejmować będzie swym zakresem pomalowanie pomieszczeń w budynku
Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a .
3.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji w budynku przed przystąpieniem do przygotowania ofert.
4.
Wymagania dotyczące robót:
4.1.
Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.;
4.2.
Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarem robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.
5.
Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:
5.1 Wykonawca wykona zamówienie z materiałów własnych;
5.2 Wykonawca użyje do realizacji umowy wyrobów i surowców dopuszczonych do użytkowania w
budownictwie, posiadających odpowiednie atesty o odpowiedniej jakości ;
5.3 Materiały użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy – Prawo budowlane /Dz. Ustaw z 2006r. nr 156
poz.1118 z późniejszymi zmianami/;
5.4 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające
dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
7.1.
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z profesjonalną wiedzą techniczną z zasadami sztuki
budowlanej, przepisami przeciwpożarowymi, BHP oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami
prawa;
7.2.
Wyznaczenie do wykonania robót w ramach zamówienia pracowników posiadających wymagane
zgodnie z przepisami prawa uprawnienia, wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji robót o podobnym
charakterze i zakresie;
7.3.
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający i jego
pracownicy jak również osoby trzecie w związku z realizacją zamówienia i ubezpieczeniach od takich zdarzeń
losowych na własny koszt;
7.4.
Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego w lokalizacji
uzgodnionej z Zamawiającym;
7.5.
Prowadzenie robót w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu pracujących na
niej osób zgodnie z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony
środowiska;
7.6.
Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2
dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania;
7.7.
Wykonawca zobowiązuje się prowadzić pracę z uwzględnieniem specyfiki pracy Domu Dziennego
Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a , zapewniając bezpieczeństwo wszystkim
pracownikom i osobom trzecim.
7.8.
Wykonanie dokładnych obmiarów wynikających z zakresu prowadzonych robót;
7.9.
Prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, a po zakończeniu prac uporządkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót;
7.10.
Pilnowanie mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac;
7.11.
Powstałe z demontażu materiały i urządzenia zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę i pokryje
on wszelkie koszty związane z ich wywozem i utylizacją;
7.12.
Dołożenie wszelkich starań w celu sprawnego przeprowadzenia prac, ograniczenia do minimum
uciążliwości związanych z ich prowadzeniem.

8. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
8.1.
Zamawiający będzie na bieżąco, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przekazywał
Wykonawcy poszczególne pomieszczenia, jednak ich przekazywanie będzie uzależnione od możliwości
zapewnienia pracownikom i podopiecznym Zamawiającego pomieszczeń zastępczych;
8.2.
Wykonawca zobowiązany jest każdego dnia po zakończeniu pracy doprowadzić pomieszczenia w
których realizowane były roboty do stanu czystości, tak aby praca Zamawiającego odbywała się bez zakłóceń.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy:
9.1.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty;
9.2.
Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy po wystawieniu faktury w terminie do 21 dni po dostarczeniu jej do siedziby Zamawiającego tj.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 30;
9.3.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru ostatecznego.
10. Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i
Wykonawcy.
11.Wymagania dotyczące gwarancji:
11.1.
Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń
całości zrealizowanych prac;
11.2.
Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w
terminie 14 dni od zgłoszenia;
11.3.
Okresy gwarancji na urządzenia i użyte materiały muszą odpowiadać co najmniej okresowi
udzielonemu przez ich producentów i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia;
11.4.
Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokółem odbioru końcowego;
11.5.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w okresie gwarancji, bez uzyskania
dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych wykonanych prac.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia do dnia 15.12.2011r.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1.1.
posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień;
1.2.
posiadania wiedzy i doświadczenia:
za spełnienie warunków posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie
ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu
składania ofert przynajmniej 2 robót budowlanych w tym samym zakresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania;
1.3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4.
sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.
Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

6.
Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
7.1.
jest niezgodna z ustawą;
7.2.
jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 ;
7.3.
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ;
7.4.
zawiera rażącą niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7.5.
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7.6.
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7.7.
Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
7.8.
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8.
O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty, Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ VI
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
1.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1.
Wypełniony i podpisany: „Formularz ofertowy” z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 1;
1.2.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.
1 w związku z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 2;
1.3.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 3;
1.4.
Parafowany przez Wykonawcę „Wzór umowy” z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4;
1.5.
Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1
ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:
2.1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych
wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 5.
3.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty, należy
dołączyć następujące dokumenty:
3.1.
Wykaz wykonanych robót o takim samym charakterze w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania – załącznik nr 6.
Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać wykonanie co najmniej
dwóch robót budowlanych.
4.
Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków o których mowa w pkt 3 i pkt 2 niniejszej
specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych
podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z
ofertą dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt1.2. I 1.3. niniejszej specyfikacji dotyczącej każdego z tych
podmiotów o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.
5.
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
5.1.
Wszystkie 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”;
5.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt 4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczące każdego z tych
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty;
5.3.
Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów;
5.4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski;
5.5.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawidłowości;
5.6.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia, załączniki , o których
mowa w specyfikacji Zamawiającego;
5.7.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami

ustawowymi oraz przepisami prawa;
5.8.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5.9.
Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów -załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie
wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania
alternatywnych co do treści i formy dokumentów;
5.10.
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wyniki niniejszego postępowania , stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
6.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych
(konsorcja/spółki cywilne).
6.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.2.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.3.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
6.4.
Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach
(a)
1 ppkt 2 i 3;
(b)
2 ppkt 1;
dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
6.5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
7.
Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
7.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
7.2.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania -wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 1.
8.
Postanowienie w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
8.1.
Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne , z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
8.2.
Dokumenty niejawne , zastrzeżone składne w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany
przez siebie sposób.
8.3.
Po dokonaniu czynności otwarci ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek Dokumenty złożone w
prowadzonym postępowaniu są jawne , z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
8.4.
Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów , których jawność wynika z innych aktów
prawnych , w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.5.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. Ustaw z 2003 r. nr 153
poz. 1503 z późniejszymi zmianami. ) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnienie do
wiadomości publicznej informacji technicznych , technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne decyzje w celu
zachowania ich poufności.

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków i innych dokumentów.
1.1.
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie faksem lub drogą, elektroniczną ( poczta elektroniczna ).
1.2.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany
w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
1.3.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w
Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
1.4.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
1.5.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń , wniosków,
zaświadczeń oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
1.6.
W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich
przesłanie za pomocą jedynego z wymienionych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposobów.
2.
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom ,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na dwa dni przed upływem
terminu składania ofert z zastrzeżeniem ppkt. 2.2.
2.2.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień ,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
2.3.
Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym mowa w
pkt. 2.2. po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpatrzenia.
2.4.
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez wyjaśnienia źródła
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
2.5.
Nie udziela się żadnych ustnych, telefonicznych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
2.6.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3.
Modyfikacja treści specyfikacji.
3.1.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.2.
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
3.3.
Wszystkie modyfikacje , uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany , w tym zmiany terminów jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi..
3.4.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia , Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach , jeżeli będzie to niezbędne.
3.5.
Jeżeli wprowadzenie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia , Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.
12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.6.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ Ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamieści informację o zmianach na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
4.
Wyjaśnienia w toku badań i oceny ofert.
4.1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego lub
pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień
publicznych. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnione przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego , nie później niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert.
4.2.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
(a)
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
(b)
spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
4.3.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.4.
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją
istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta Wykonawcy , który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
takiej omyłki , podlega odrzuceniu.
4.5.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4.6.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza , że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5.
Osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:
−
st. administrator -Dorota Milczarek,
−
podinspektor – Wojciech Woźniak,
nr telefonu 42 677- 15 -51 wew. 26 , 27
Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Rozdział VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3.
W uzasadnionych przypadkach , na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie , zawiadamiając o tym
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
Wykonawca może złożyć jedna ofertę.
2.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4.
Wszelkie koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.
Oferta powinna być napisana pismem maszynowym , komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny,
pismem czytelnym.
7.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8.
Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w
kopercie ( opakowaniu ) -brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
9.
Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu
znajduje się w Rozdziale VI „Informacja o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
10.
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały , zapobiegający
możliwości de kompletacji zawartości oferty.
11.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie , lub nieprzejrzystym zamkniętym
opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Koperta lub opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz
być opisane w sposób następujący:
Oferta - ZP/26/2011
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH -MALOWANIE POMIESZCZEŃ W DOMU DZIENNEGO POBYTU
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 5A
nie otwierać przed..........................., godz....................../
12.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za darzenie wynikające z nienależytego oznaczenia kopertyopakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
13.
W przypadku przesłania oferty pocztą -kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość
uszkodzenia opakowania , zastosowanie dwóch kopert oznakowany w opisany powyżej sposób.
14.
Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów

składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia, która należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Ofertę należy przesłać/składać do dnia 14.11.2011r. do godziny 10:00 na adres Zamawiającego podany w
Rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pok. nr 3 – parter).
2.
Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w
sposób skuteczny.
3.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu określonego w pkt. 1 , ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
Zamawiającego podany w Rozdziale I w sposób opisany w Rozdziale X „Opis sposobu przygotowania ofert”
niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA”.
Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone w podany powyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
5.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 LISTOPADA 2011r. o godzinie 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew ul. Gen. St. Grota Roweckiego
30, pokój nr 3 (parter).
6.
Otwarcie ofert jest jawne.
7.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy ( firmy ) oraz adres Wykonawcy, a także informacje
dotyczące ceny zawarte w ofercie. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „FORMULARZU OFERTOWYM”
stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT przy
zachowaniu następujących założeń:
2.1.
Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym
w przedmiocie zamówienia.
2.2.
Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru
robót, jak również następujące koszty:
(a)
koszt wykonania robót, w tym: urządzenia, sprzęt, robocizna;
(b)
narzuty i dodatki dla Wykonawcy;
(c)
koszt transportu, montażu i dostaw;
(d)
pełen zakres robót objętych projektem podstawowym i wykonawczym, przedmiotem, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, innymi warunkami i wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ;
(e)
organizację i koszty zaplecza budowy;
(f)
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych;
(g)
koszty związane z odbiorami wykonanych robót;
(h)
inne koszty wynikające z zawartej umowy.
2.3.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2.4.
Cena podana w ofercie obejmuje zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i
opłaty w tym podatek VAT.
2.5.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty i rabaty winny
być od razu ujęte w obliczeniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną bez
konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
2.6.
W celu rozliczenia wykonanych robót zastosowane zostanie wynagrodzenie ryczałtowe.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i podaje je szczegółowemu rozpatrzeniu jeżeli:
1.1.
oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacja.
1.2.
Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika że Wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejsza specyfikacją.

1.3.
1.4.
1.5.

Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów -100.
4. Pozostałe,oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty:

cena =

Cena oferowana minimalna brutto
________________________________________
Cena badanej oferty brutto

x 100

5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt , że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towaru, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towaru i usług , który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1.1.
Nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu;
1.2.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia , a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
1.3.
Złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
1.4.
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej , że prowadzenie postępowania lub wykonania
zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.
1.5.
Postępowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O uniemożliwieniu postępowania o udzielenie zamówienia , Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców , którzy:
2.1.
Ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert.
2.2.
Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia , Zamawiający na wniosek
Wykonawcy , który ubiegał się o udzielenie zamówienia , zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców którzy brali
udział w postępowaniu o jego wynikach, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej
oferty” następujące informacje:
5.1.
Nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę
przyznanych punktów.
5.2.
Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5.3.
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
6.1.
W terminie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane faksem lub droga elektroniczną.
6.2.
W terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie.
7. Miejsce oraz termin podpisania umowy, zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
8. W przypadku gdy okaże się , że Wykonawca którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba że zachodzi jedna z przesłanek uniemożliwiająca
rozstrzygnięcie postępowania.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie
zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta będzie ofertą najkorzystniejszą.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłonionego w drodze niniejszego postępowania aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
3. Ewentualne propozycje zmian wzoru umowy , proponowane przez Wykonawcę uczestniczącego w
przedmiotowym postępowaniu , muszą zostać zgłoszone pisemnie do Zamawiającego, nie później niż
przed upływem terminu składania ofert.
4. Propozycje zmian wzoru umowy muszą być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy.
5. Kopia stanowiska Zamawiającego w sprawie zmian projektu umowy ( bez ujawnienia nazwy
Wykonawcy, który zgłosił propozycję zmian do umowy ) zostanie niezwłocznie przesłana do wszystkich
Wykonawców, którym doręczono niniejszą specyfikację i będą dla nich wiążące.

ROZDZIAŁ XVII
INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
1.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
2.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust.1 pkt 6
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom,
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych prawo do środków ochrony prawnej przysługuje również
organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3.1.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe zestawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.2.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.3.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3.4.
Odwołanie wnosi się:
−
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, za pomocą faksu lub droga elektroniczną
−
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia w formie pisemnej ( przesyłka pocztową lub kurierską )
3.5.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3.6.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.4. i w pkt. 3.5. wnosi się w terminie 5 dni
od dnia w którym powzięto lub lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3.7.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamianę zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
−
w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
−
w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3.8.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieniu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3.9.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3.10.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania , kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamieszcza ją również na stronie internetowej na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
3.11.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
3.12.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3.13.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego.
3.14.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 3.10. nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu.
3.15.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r.
- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych stanowią inaczej.
3.16.
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie
lub ustnie do protokołu.
3.17.
O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach
Izba wydaje postanowienie.
3.18.
Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
3.19.
Uwzględniając odwołanie, Izba może:
a)
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub
powtórzenie czynności Zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności Zamawiającego;
b)
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o
których mowa w art. 146 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
−
unieważnić umowę;
−
unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy
podlegającej unieważnieniu;
−
nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia,
że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym.
c)
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w
ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4.1.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
4.2.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4.3.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
4.4.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4.5.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może
przystąpić do toczącego się postępowania.

4.6.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
4.7.
Sąd rozpoznaje sprawę natychmiast, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia
wpływu skargi do sądu i może podjąć następujące decyzje:
−
oddalić skargę wyrokiem , jeżeli jest ona bezzasadna,
−
w przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty
sprawy,
−
w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
4.8.
Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla
wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
4.8.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.
5. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych „środki ochrony prawnej” art. 179 do art. 198.

ROZDZIAŁ XIX
POZOSTAŁE INFORMACJE
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą, wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone
będzie wyłącznie w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
a)
„Formularz ofertowy” – załącznik nr 1,
b)
„Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków” określonych w art.22 ust.1 w związku z art.44
ustawy - załącznik nr 2,
c)
„Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków”, o
których mowa w art.24 ust. 1 i 2 ustawy -załącznik nr 3,
d)
„Wzór umowy” - załącznik nr 4,
e)
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy ( w przypadku
gdy Wykonawca jest osobą fizyczną ) - załącznik nr 5,
f)
„Wykaz wykonanych robót budowlanych” - załącznik nr 6,
g)
Przedmiar robót -załącznik nr 7,
h)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -załącznik nr 8

KIEROWNIK FILII
Łódź -Widzew
mgr Otta Więckowska-Czekalska

