Rzeszów, 21.07.2015 r.

Znak sprawy: ZP/UR/79/2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), aktów wykonawczych wydanych na
jej podstawie oraz innych aktów prawnych, mających swoje zastosowanie w przedmiotowym
postępowaniu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana postępowaniu:
Remont sanitariatów oraz przedpokoi w pokojach 319, 519 i 719 w Domu studenta
„LAURA”, ul. Cicha 2.
Zamawiający (nazwa i adres):
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822
REGON 691560040
Rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie
Nr konta bankowego: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
adres do korespondencji:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Dział Zamówień Publicznych, bud. A1, pok. 15.
Osoba do kontaktu:
Adam Zwoliński
tel. (17) 872 10 79
fax. (17) 872 10 53
E-mail – adzw@ur.edu.pl
Rozdział I
Tryb, rodzaj i miejsce realizacji zamówienia
1. Rodzaj zamówienia - robota budowlana
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie - przetarg nieograniczony
3. Miejsce realizacji – Rzeszów, ul. ul. Cicha 2.
Rozdział II
Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest Remont sanitariatów oraz przedpokoi w pokojach 319, 519
i 719 w domu studenta „LAURA”, ul. Cicha 2.

2.

Zakres prac jaki należy wykonać przedstawia Opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 2 do
SIWZ) oraz Przedmiar robót ( Załącznik nr 2.1 do SIWZ).

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia przed podpisaniem
umowy szczegółowego kosztorysu wykonywanych prac.

4.

Nomenklatura – wspólny słownik zamówień (CPV):

45211341-1 – roboty budowlane w zakresie mieszkań
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

5.

Zamawiający:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
e) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
f) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
g) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
h) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
i) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
j) Zaproponowany asortyment musi być nowy i nieużywany.
k) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której/-ych
wykonanie powierzy podwykonawcy/-om.
- 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
u Pzp.
- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość nie przekracza 30 000,00 zł
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
- 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; art. 143b i art. 143c.
- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest nie większa niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednakże, jeżeli wartość umowy
o podwykonawstwo przekroczy kwotę 30 000,00 zł, to Wykonawca ma obowiązek przedłożyć
taką umowę Zamawiającemu.
- 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 ; termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c
ust. 4 wynosi 7 dni kalendarzowych).

6.

Warunki zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy:
Zapłata za zrealizowany przedmiot zamówienia, nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie
strony umowy protokołu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę do
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Vat/rachunku. Faktura Vat/rachunek nie może
być wystawiona, przed zakończeniem czynności odbioru końcowego.
Termin zapłaty – do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę
prawidłowo sporządzonej faktury Vat/rachunku.

7. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Uwaga:
Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
8.

Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie
może być krótszy niż 24 miesiące.
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Rozdział III
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków,
wymagane dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie tych warunków oraz inne
dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 907
ze zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
Warunki wymagane do
Lp. spełnienia przez Wykonawcę,
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
dotyczące:
A
B
C
1 Posiadania wiedzy
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy:
i doświadczenia
1. Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie
pozwalające na prawidłową realizację zamówienia.

2 Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia

3 Dysponowania odpowiednimi
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia

4 Sytuacji ekonomicznej
i finansowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie
złożonego oświadczenia metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie
spełnia.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy:
Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie
złożonego oświadczenia metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie
spełnia.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy:
Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednimi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie
złożonego oświadczenia metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie
spełnia.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy:
Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na
podstawie
złożonego
oświadczenia
metodą
0-1
w sposób: spełnia/nie spełnia.
5 Braku podstaw do wykluczenia Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy:
z powodu nie spełniania
warunków, o których mowa Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu nie
w art.24 ust.1 u. P. z. P oraz spełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i art. 24 ust.
art. 24 ust. 2 pkt. 5 u. P.z.p.
2 pkt. 5 u. P.z.p.
Aby wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty
dokumenty określone w § 3 ust.1 pkt 1-2 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) oraz w art. 26 ust. 2d
ustawy P.z.p.
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Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na
podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń metodą 0-1
w sposób: spełnia/nie spełnia.
3. Dokumenty i oświadczenia
a) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia:
Nr
załącznika
do SIWZ
A
B
C
Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1 Oświadczenie (art. 22 ust. 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.1
Dokumenty i oświadczenia na wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
2 Oświadczenie (art. 24 ust. 1) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.2
3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
……
albo
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
3.3
4 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.
5 Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba).
Lp.

Wymagany dokument lub oświadczenie

b) inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do dołączenia przez
Wykonawcę do oferty:

Lp.
1.

Wymagany dokument:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Nr
załącznika
do SIWZ
1

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie
złożone w oryginale podpisane przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione zgodnie
z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. 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.
5. Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w ustępie 3, pkt a), Lp. 4, składają dokument zgodnie
z § 4 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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), potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,

4.
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6. Dokument, o których mowa w ust. 5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ust. 5, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem przy zachowaniu terminu zawartego w ust.6.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 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.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne
dokumenty o których mowa w Rozdziale III ust.3 pkt a), Lp 2 - 4 (w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia);
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie warunki udziału
w postępowaniu - rozdział III ust.2 Lp 1,2,3,4.
9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 u. P.z. p., lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo byłoby unieważnienie postępowania.
Oświadczenia lub dokumenty (również te złożone na wezwanie Zamawiającego) powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
Rozdział IV
GRUPA KAPITAŁOWA
1. Grupa Kapitałowa – to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2. Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
3. Przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na
innego
przedsiębiorcę
lub
przedsiębiorców;
uprawnienia
takie
tworzą
w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
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c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
Powyższe definicje są zgodne z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów. (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
Rozdział V
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.

2.

3.

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/79/2015. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do
niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych
terminów z winy wnoszącego.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
będą faksem lub drogą elektroniczną, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W/w informacje uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wszelkie
informacje Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej, zgodnie
z przepisami ustawy.
Pracownicy zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
Wykonawcami w godz. od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku:



Pan Tadeusz Marut w sprawach merytorycznych nr tel. (0-17) 872 24 00.
Pan Adam Zwoliński w sprawach proceduralnych nr tel. (0-17) 872 10 79.
Rozdział VI
OFERTY, ICH PRZYGOTOWANIE, OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Termin związania ofertą:
Zamawiający ustala termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
2. Opis sposobu przygotowywania oferty:









Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz ustawy P.z.p. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta
powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika
pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty złożone w języku
obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający może wyrazić zgodę na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym
w handlu międzynarodowym, wniosek o złożenie oferty w takim języku musi być złożony
najpóźniej na 5 dni przed terminem składania ofert.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego muszą być
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na
każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie.
Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych STRONACH; numeracja stron
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania
oferty.
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Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafką osoby
upoważnionej do podpisywania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.
Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:
Postępowanie nr ZP/UR/79/2015 – nie otwierać przed 04.08.2015. godz. 12:30 oraz nazwą
i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy – jeśli zajdzie konieczność
odesłania nienaruszonej oferty, złożonej po terminie składania ofert (art. 84 ust.2 u. P.z.p.).
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.

3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert – 04.08.2015r. godz. 12:00
Miejsce składania ofert – Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C , Dział
Zamówień Publicznych, pokój 15.
Termin otwarcia ofert – 04.08.2015r. godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert – Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C , Dział
Zamówień Publicznych, pokój 15.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną
ocenione według następujących kryteriów:
Lp.
1)
2)

KRYTERIUM
Cena brutto (C)
Termin realizacji zamówienia (T)
Razem

WAGA
90%
10%
100%

1) Kryterium nr 1 – CENA BRUTTO:
najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert
C=

x 0,9 x 100 pkt
cena badanej oferty

2) Kryterium nr 3 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach
T=

x 0,1 x 100 pkt
termin realizacji dla badanej oferty
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Zgodnie z Rozdz. III pkt 4 SIWZ, zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy
niż 30 dni. Termin realizacji należy podać w dniach. W przypadku zaoferowania terminu
dłuższego oferta zostanie odrzucona.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów (S) w ww. kryteriach:
S=C+ T
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział VII
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

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.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.
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 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 3a Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.ur.edu.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp,
w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w punkcie 5, jeżeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (jeżeli go wymagano), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ (wykonawca powinien się zapoznać
z warunkami w niej określonymi przed złożeniem oferty) .
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści ofert
odnośnie:
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej
części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
2) 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.
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3) zmiany Kierownika robót, w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
c) gdy osoba, o której mowa w pkt 3) nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
11. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający umówi się z Wykonawcą telefonicznie.
Rozdział VIII
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Dziale VI (art. 179 i nast.)
ustawy.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie oraz skarga do sądu.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy.
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.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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.
Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań oraz tryb ich rozstrzygania zostały szczegółowo
uregulowane w art. 180-198 ustawy.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu zostały
szczegółowo uregulowane w art. 198a-198g ustawy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) oraz przepisy wykonawcze z nią związane.
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar robót
Oświadczenie „Na podstawie art. 22 ......”
Oświadczenie „Na podstawie art. 24 ......”
Informacja z art. 26 ust.2d (grupa kapitałowa)
Projekt umowy.

- 1
- 2
- 2.1
- 3.1
- 3.2
- 3.3
-4
z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
……………………………….
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona
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