WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Rzeszów, 11.02.2014r.

Znak sprawy: ZP/UR/23/2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- MODYFIKACJA
Z DNIA 03.03.2014r.(Tekst jednolity)
na:
BUDOWA BUDYNKU ZAKŁAD NAUK O CZŁOWIEKU WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – zwanej dalej ustawą
Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz innych aktów prawnych, mających swoje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu.
1. Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822
REGON 691560040
Rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie
48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
adres do korespondencji:
Uniwersytet Rzeszowski
Dział Zamówień Publicznych pok. 15
al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
faks – (17) 872 10 53, tel. (17) 872 10 18
e-mail – org@ur.edu.pl
2. RODZAJ I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Rodzaj zamówienia - robota budowlana
2.2 Postępowanie prowadzone będzie w trybie - przetarg nieograniczony
2.3 Miejsce realizacji – Rzeszów, ul. Zenitowa / ul. Leszka Czarnego
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

BUDOWA BUDYNKU ZAKŁAD NAUK O CZŁOWIEKU WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
Projekt realizowany w ramach Programu RPO WP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 6 do siwz – DOKUMENTACJA
TECHNICZNA.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny: 45214400-4-Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem wyższym,

Pomocnicze:
45310000-3-Roboty instalacyjne elektryczne,
45331000-6-Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45330000-9-Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5-Roboty instalacyjne hydrauliczne,
45331100-7-Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Żądany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia - okres nie
krótszy niż 5 lat.
Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół
końcowego odbioru prac.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów
i
technologii w realizacji przedmiotu zamówienia. Równoważne materiały tzn. o parametrach
technicznych nie niższych niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Technologie równoważne
tzn. technologie, dzięki którym zastosowaniu uzyskuje się produkt nie gorszej jakości.
Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają
one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty
informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków
technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność
proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej.
3.5 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom.
3.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3.8 Zamawiający nie nakłada na wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia.
3.9 Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z
następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2
pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest nie większa niż 50 000 zł.
Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany
wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust.
4 wynosi 7 dni kalendarzowych).
3.10 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych – art.143b ust.3 uPzp. .
3.11 Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość nie przekracza 50 000 zł bez względu
na przedmiot tych dostaw lub usług.
4.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (art. 67 ust. 1
pkt 6)
4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1.Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 30.06.2015r.

2

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
(art.22 ust.1 u.Pzp):
Lp.
A

Warunki wymagane do spełnienia
przez Wykonawcę, dotyczące:
B

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
C
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy:
1. Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania zamówienia.

1

Posiadanie wiedzy i doświadczenia
niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia

2. Wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie
(rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
a/ jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu lub
przebudowaniu
budynku
użyteczności
publicznej
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690)
2
o pow. całkowitej nie mniejszej niż 1,500m , posiadającym co
najmniej 2 kondygnacje naziemne i co najmniej 1 kondygnacje
podziemną,
b/ jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu lub
przebudowaniu
budynku
użyteczności
publicznej
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690),
2
posiadającego laboratoria o pow. co najmniej 300 m
o wartości (zrealizowanej) łącznie (a+b) nie mniejszej niż:
- 7 000 000,00 zł brutto (siedem milionów zł. brutto.)
Warunki „a” i „b” mogą być spełnione łącznie na jednym obiekcie
budowlanym.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia spełniają ten
warunek łącznie (pkt 1 i pkt 2)
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy:
1. Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

2

Dysponowania
odpowiednim 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
potencjałem
technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
a/ po jednej osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika
robót, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w
specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń – kierownik
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budowy, posiadający co najmniej: wykształcenie średnie
oraz 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, posiadający co najmniej: wykształcenie
średnie oraz 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
instalacyjnymi,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi
elektrycznymi.
- drogowej w zakresie budowy dróg bez ograniczeń,
posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia spełniają ten
warunek łącznie (pkt 1 i pkt 2).
Uwaga :
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni
posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst
jedn. Dz.U.2006.83.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2008.63.394 ze zm.).
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Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy:
1.Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej,
umożliwiającej
wykonanie
zamówienia.
2. Wykonawca wykaże, że posiada środki własne w wysokości –
nie mniej niż 2 miliony zł. lub zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 2 miliony zł. (liczone łącznie).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia spełniają ten
warunek łącznie (pkt 1 - 2).
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy:
Braku podstaw do wykluczenia z Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu
4 powodu niespełniania warunków, o niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 u.Pzp
których mowa w art.24 ust.1 u.Pzp
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia spełniają ten
warunek każdy oddzielnie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych dokumentów
i oświadczeń metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie spełnia
7. DOKUMENTY
7.1 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
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Lp.
A

Wymagany dokument lub oświadczenie
B

Nr załącznika
do SIWZ
C

Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2.1
4

(UWAGA! Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z
dnia 19 lutego 2013r „w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”
(Dz.U. z 2013 r., poz. 231), dowodami są:

2

1) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty-jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.1
Lub
na podstawie § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013r (Dz.U. z 2013 r., poz. 231), Wykonawca może przedłożyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostawy zgodnie z §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, z dnia 30 grudnia 2009r.(Dz.U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) –
np. referencje, protokoły odbioru bez zastrzeżeń.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, wskazane
w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

4

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzieleniu
zamówienia.

3

Dokumenty i oświadczenia na wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
5

6

7

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS), lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art.24 ust.1 pkt 2 u P. z. p. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

2.2

2.3

5

8

9

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
albo
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
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 — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert

7.2 Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do dołączenia przez
Wykonawcę do oferty.

Lp

Nr
załącznika
do SIWZ

Wymagany dokument lub oświadczenie

1

Wypełniony i podpisany formularz oferty.

2

Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty (jeżeli zachodzi potrzeba), w celu
wykazania umocowania osoby (osób) do podpisania oferty udzielone przez osobę lub
osoby figurujące w rejestrze handlowym jako posiadającą/e uprawnienia do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy

1

7.2.1 Wartości podane w walutach obcych w dokumentach składanych przez Wykonawców w
ramach niniejszego postępowania Zamawiający będzie przeliczał po średnim kursie NBP na
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7.3 Zamawiający dołącza do siwz projekt umowy, stanowiący zał. nr 5 do siwz. – podpisany lub
parafowany dokument dołączyć do oferty ( nieobowiązkowo).
7.3.1 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo – terminowo-finansowy wyrażony w kwotach brutto nie później niż w dniu podpisania
umowy.
7.3.2 Wybrany Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy
Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe, oryginał oraz 1egz. kopii.

dostarczy

7.4 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7.5
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są
zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu
i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument
powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
7.6 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.
7.7 Wykonawca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 7.1 składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, 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. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu (3 i 6 miesięcy)
stosuje się odpowiednio.
7.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne
dokumenty o których mowa w pkt 7.1 ppkt A 5 - 9 ( w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z
wykonawców.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio poszczególnych wykonawców,
powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawców (każdy w odniesieniu do
dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych innych podmiotów (także każdy w odniesieniu
do dotyczących go dokumentów).
7.9 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej (art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy P.z.p.) - polega na zdolnościach finansowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji
dotyczących tych podmiotów, dotyczącej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej
(łącznie), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.10 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
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7.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
7.12 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu
albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust.3 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z p.zm.). Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów.
8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
8.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w art. 38 u.Pzp.
8.2. Adres do korespondencji jest zamieszczony na stronie tytułowej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym
ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy:
ZP/UR/23/2014.
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki
organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
8.3.Wszelkie pytania, odpowiedzi, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna. Pytania, odpowiedzi, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
8.4.Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Dariusz Wakuła w godz. 08:00 - 15:00, fax. (017) 872 10 53 email: org@ur.edu.pl
8.5.Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować na nr fax. 0-17 872 10 53 lub drogą elektroniczną
na adres org@ur.edu.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.
8.6.Zamawiający przewiduje zorganizowanie oględzin terenu budowy dla Wykonawców. Osoby
delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się z imiennymi upoważnieniami.
9. WADIUM
9.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
i 00/100 PLN)
9.2.Wadium należy wnieść w terminie do - upływu ostatecznego terminu składania ofert.
9.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie nr rachunku 48 8642 1126 2012 1119
9353 0001
Oferta powinna zawierać dowód wniesienia wadium.
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Wadium pieniężne uznaje się za wniesione, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed ostatecznym terminem składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu należy
złożyć w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-1 ul. Rejtana 16C, pokój 15), a kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty. Wadium winno
zabezpieczać ofertę zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. Dokument gwarancyjny wnoszony w
formie gwarancji lub poręczenia winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i
nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w
przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
Ustawy Pzp
9.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:
- wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 u.Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
9.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
9.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty potwierdzenia
dokonania przelewu bankowego.
9.10. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć
w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-1 ul. Rejtana 16C, pokój 20) a kserokopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
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11.1. Zgodnie z art. 82 u.Pzp Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę wraz z załącznikami
składa się w formie pisemnej.
11.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.
23 u.Pzp.
11.3.W przypadku określonym w pkt 11.2 na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
11.4.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.5.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
11.6.Pierwszą stronę oferty stanowi formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji.
11.7.Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.8.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
11.9.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę.
11.10.Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.11.Wykonawca dostarcza ofertę w nienaruszonym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowę budynku Zakład Nauk
o Człowieku wraz z infrastrukturą techniczną - nie otwierać przed 07.03.2014 r. godz. 11:00, znak
sprawy: ZP/UR/23/2014”
11.12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
opisane w sposób wskazany w pkt 0 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
11.13.Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy
umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy
11.14.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. jednolity Dz.U.03.153.1503)
11.15. Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty nośnika pamięci (płyty CD, DVD lub
pendrive), na którym zapisany będzie czarno-biały skan całej oferty w jednym pliku, w formacie PDF,
o jakości zapewniającej dobrą czytelność na ekranie komputera oraz po sporządzeniu wydruku
(rozdzielczość 200-300dpi)

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 15, bud. A-1, 35-959 Rzeszów,
Al. Rejtana 16C do dnia 07.03.2014 r. do godz. 10:00
12.2.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
12.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2014 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 15, bud. A-1, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16C
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
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13.1.Cena oferty jest ryczałtowa i stanowić będzie wartość brutto wpisaną na formularzu oferty za
całość przedmiotu zamówienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia, wskazane w określeniu przedmiotu zamówienia, jego opisie oraz we wzorze
umowy.
13.2.Cenę oferty brutto należy wyliczyć przez dodanie przewidzianego prawem podatku VAT
(naliczonego od wartości ceny oferty netto) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
13.3.Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień projektu umowy.
13.4.Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia
wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako
orientacyjne.
13.5.Na etapie przygotowania ofert Oferenci są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy
dokumentacji tj. budowlaną i wykonawczą wielobranżową, przedmiary robót, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie
wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie
pisemnie na wszelkie pytania.
13.6.Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty
związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również
koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty
utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obsługi
geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji
powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń,
opinii, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających zarówno z
dokumentacji, jak i przedmiaru robót). Oferent przy określaniu ceny winien również uwzględnić
prowadzenie prac w uciążliwych warunkach oraz konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych.
13.7. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i
zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
13.8.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysach szczegółowych obowiązywać
będą przez okres ważności umowy.
13.9.Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i
urządzeń pod warunkiem, że materiały i urządzenia zaproponowane są istotnie równoważne z
określonymi w dokumentacji technicznej. Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie
może prowadzić do zmiany projektu.
13.10.W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników,
zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania
(udokumentowania) równoważności. W przypadku nie wykazania równoważności, Zamawiający
zgodnie z art 87 ust 2 pkt 3 u.Pzp dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji
bez zmiany wynagrodzenia.
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13.11.Kosztorysy szczegółowe stanowią podstawę do: wyceny ewentualnych robót dodatkowych,
zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie.
13.12.Zestawienie materiałów i urządzeń oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności)
z zastosowanymi materiałami i urządzeniami w dokumentacji projektowej.
13.13.W przypadku pominięcia pozycji w zestawieniu materiałów i urządzeń, wynikających z
dokumentacji, w tym z przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Wykonawca
zobowiązany będzie na etapie realizacji zamówienia dostarczyć i wbudować materiały i urządzenia w
ilości i rodzaju określonym w dokumentacji.
13.14.Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z
11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z pózn. zmianami).
13.15.Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty cenę
netto wyrażoną w PLN. Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten
sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i
porównania ofert”.
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
14.1.Rozliczenia będą prowadzone w walucie - PLN.
15. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
15.1.W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 u.Pzp, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania.
15.2.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
15.3.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”.
16. ODRZUCENIE OFERTY
16.1.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami
Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058).
17. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
17.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena (koszt)

100 %

17.2.Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryterium będą liczone według następującego
wzoru:
Nr kryterium:

Wzór:
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x Wc, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych

1

- Cof - cena podana w ofercie badanej
- Wc - waga kryterium ceny
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17.3.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
17.4.Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty.
18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
18.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze
zmianami Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058).
18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy P.z.p., po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
18.4.O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zmówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.5.Informacje, o których mowa w ust.18.3 pkt a) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
18.6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed
upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko
jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta.
19.2.O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
19.3.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy
regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających
wspólnie ofertę musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.
19.4.Wykonawca może zlecić, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części wymienionych w
ofercie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich
wykonania.
19.5. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy pomiędzy Wykonawcą a
Podwykonawcą zgodnie z art. 647¹ k.c. Powyższy projekt umowy należy przedstawić w terminie nie
krótszym niż 14 dni od planowanej daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.
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19.6.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, zastrzeżenia,
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie
14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
19.7.Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
19.8.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
19.9.Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 19.5 do
19.8 SIWZ.
19.10.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
19.11.Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien dostarczyć przed
podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo- terminowo - finansowy realizacji robót
uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy należy określić
również zakres oraz wartość robót przez niego wykonywanych.
19.12.Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca musi spełnić wymagania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC i ubezpieczenia budowy zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi określonymi w §13 projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ.
19.13.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w drodze postępowania przetargowego jest
zobowiązany do sporządzenia przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę robót przy realizacji obiektu budowlanego,
warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy;
szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych
spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w jego ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Podkarpacki Bank
Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie nr 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 2.
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za
częściowo wykonane roboty budowlane.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli
zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
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21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
21.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący zał. nr 5
do niniejszej
Specyfikacji.
21.2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
następującym zakresie:
1. Wysokości wynagrodzenia:
a/ wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 projektu umowy zostanie zmienione w przypadku
urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
b/ w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej
(„robót zaniechanych, o których mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy) sposób obliczenia wartości
tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:
c) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–
terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym
harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
d) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych
robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i
odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby
za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez
Zamawiającego.
2. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia,gdy jest on spowodowany opóźnieniem, wynikającym z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi
zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa
zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania
niniejszej umowy.
g) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień,
h) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków
unijnych
3. Kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowofinansowym realizacji robót,
4. Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka może być spowodowana w szczególności:
a/ pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;
b/ pojawieniem się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji - kosztów wykonywanych prac, kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości
robót,
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,
c/ koniecznością zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych
rozwiązań
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technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
d) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
e) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
f) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
g) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5. Osób realizujących umowę:
1/ istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych
w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
2/ wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego
paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
3/ w przypadku zmiany osób wyszczególnionych w § 7 projektu umowy, nowe osoby powołane do
pełnienia obowiązków wymienionych w § 7 projektu umowy muszą spełniać wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
4/ zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w pkt 3
niniejszego ustępu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku przez Zamawiającego.
6. Zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których nie można było
przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę z dotychczasowym podwykonawcą.
Jeżeli zmianie podlega podwykonawca, na którego zasobach opierał się Wykonawca wykazując
spełnienie udziału w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający będzie żądał, aby nowy
podwykonawca wykazał spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
21.3 Wszystkie zmiany wymienione w ust. 21.2 wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy
w formie sporządzonego i podpisanego aneksu.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22.1. Środki ochrony prawnej określone w art.180 – art.198 ustawy Pzp. przysługują wykonawcy,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Odwołanie
22.2. 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 Pzp.
22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
22.5. 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.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
22.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
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podstawie art. 180 ust. 2.
22.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej czynności.
22.8. Odwołanie wnosi się:
- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.Pzp, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących
podstawę jego wniesienia;
22.11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
22.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub
termin składania wniosków.
22.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
22.14. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
22.15. 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 udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
22.16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza 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.
22.17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
22.18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
22.19. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na
piśmie lub ustnie do protokołu.
22.20. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
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uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy,
pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
22.21. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.
22.22. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
22.23. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
22.24. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes
Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
22.25. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
22.26. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.
W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
23. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058)
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Nr zał. Nazwa załącznika
1

Formularz oferty na roboty budowlane

2.1

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art.24 ust.1 u.Pzp

2.3
3

Informacja z art. 24 ust.2 pkt 5
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

4

Wykaz zrealizowanych robót

5

Projekt umowy

6

Dokumentacja techniczna

Sporządził:
mgr Dariusz Wakuła
………………………….
Sekretarz Komisji
Przetargowej
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Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
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Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona
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