Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZP/186/2015
Prace remontowe w pomieszczeniach Działu SprzedaŜy Usług
Medycznych oraz w Gabinecie 62 w Klinice Endokrynologii w
ICZMP w Łodzi.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 5 186 000 Euro
Jest to zamówienie udzielane w częściach.
kod grupy CPV:
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45410000-4 tynkowanie; 44112220-6 podłogi z tworzyw sztucznych;
45442100-8 – roboty malarskie; 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45311200-2 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45111300-1 – roboty rozbiórkowe; 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Rozdział I
Zamawiający

Zamawiający:

Adres do korespondencji:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 - 338 Łódź
NIP: 729-22-42-712
Regon: 471610127
http://www.iczmp.edu.pl

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,

pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy),
poziom „0”, pokój Nr 15
ul. Rzgowska 281/289
93 - 338 Łódź
tel.: (42) 271 17 53
faks: (42) 271 17 50

Email: izabela.ziolkowska@iczmp.edu.pl

Data: 11.12.2015 r.
Wers
Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
dr Pawła Grockiego z upowaŜnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. med. Macieja Banachaja

1

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 2 PZP/

§ 1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP/

§ 2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach Działu SprzedaŜy Usług Medycznych oraz w Gabinecie 62
w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Łodzi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-uŜytkowym, stanowiącym
Załączniki nr 9 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ.

§ 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
§ 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.), dalej: „PZP”.

§ 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający Ŝąda
dołączenia do oferty wypełnionego Załącznika Nr 5 do SIWZ z wykazem zakresu części zamówienia zlecanych
podwykonawcom. W przypadku braku takiego załącznika Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia zostanie wykonana przez
Wykonawcę siłami własnymi.
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP/.

§ 7. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania /Art. 36 ust. 1 pkt 5/.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów. /Art.36 ust. 1 pkt 6 PZP. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia
postępowania /art. 24 ust. 2 pkt. 5/.

§ 8. Potwierdzenie prawa do ubiegania się o zamówienie publiczne:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków

LP.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu

A2

Art. 22 ust.1 pkt 2

A

Art. 22 ust.1

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w Art. 22 ust 1. PZP dotyczące:

1.

*
2.

Przesłanki z Art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca posiada wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy - w tym okresie wykonał co
najmniej1 robotę budowlaną odpowiadającą rodzajowo
przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na wykonaniu remontu
pomieszczeń o wartości co najmniej 30 000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy PLN) brutto, i udokumentuje, Ŝe robota ta
została wykonana w sposób naleŜyty oraz, Ŝe została wykonana
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Wykaz robót budowlanych oraz dowody*, dotyczące
najwaŜniejszych robót, określających czy roboty te
zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 3 do
SIWZ.

Dowodami, o których mowa w pkt A2, są:
1) Poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Inne dokumenty, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie pozyskać
poświadczenia o którym mowa w pkt 1
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt A2, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1.
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A4

Art. 22 ust.1 pkt 3
Art. 22 ust.1 pkt 4

A3

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia jeŜeli wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych
do wykonania zamówienia tj.
a. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze
postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co
najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w
kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień
budowlanych;
oraz złoŜy oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca jest w sytuacji finansowej i
ekonomicznej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeŜeli
wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co
najmniej 30 000,00 PLN /słownie: trzydzieści tysięcy PLN
00/100/, obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienaleŜytego wykonania umowy (odpowiedzialność
kontaktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność deliktowa).

1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
SIWZ.
2. oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć
w
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia załącznik Nr 4 do SIWZ.
W przypadku, gdy w wykazie Wykonawca wskaŜe osoby, którymi
będzie dysponował , Wykonawca zobligowany jest do załączenia,
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób
zdolnych do wykonania zamówienia.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujący
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy (odpowiedzialność kontaktowa) oraz z tytułu
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez
Zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.

Waluta obca:
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, w którym wartość robót budowlanych lub kwota ubezpieczenia OC jest podana w walucie
obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. JeŜeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
Art. 26 ust. 2b PZP
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie łączna wiedza i doświadczenie, łączne
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz łączna sytuacja finansowa wykonawców. Patrz teŜ § 46.

§ 9. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych
dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, Ŝe ww. warunki Wykonawca spełnił.
§ 10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w Art. 24 ust. 1 PZP, Zamawiający Ŝąda złoŜenia następujących dokumentów:

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

2.

art. 24 ust. 1 pkt 2

1.

art. 24 ust. 1

Lp.

Dokumenty wykazujące brak podstaw do
wykluczenia wykonawcy

Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
wykluczenia na podstawie Art. 24 ust. 1 PZP
mowa w Art. 24 ust. 1 PZP.
Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację
lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej , jeŜeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Termin
wystawienia

-------

Wystawiony nie
wcześniej niŜ
6 miesięcy
przed upływem
terminu
składania ofert.

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
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3.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w
punktach 1-2 musi złoŜyć kaŜdy z nich, z zastrzeŜeniem, Ŝe oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 moŜe zostać złoŜone przez
Pełnomocnika, jeŜeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upowaŜnienie. Patrz teŜ § 46.

4.

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w punkcie 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

5.

JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone 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, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.

Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, Zamawiający Ŝąda złoŜenia przez Wykonawcę na mocy art. 26 ust. 2d listy
podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej
(wzór informacji stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).
Rozdział VI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
/Art. 36 ust. 1 pkt 7/.

§ 12. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy dostarczają Zamawiającemu, a wymienione w § 6, § 8, § 10 oraz §
11. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przekazywane są pisemnie wraz z Ofertą.

§ 13. W innych sprawach niŜ określone w § 6, § 8, § 10 oraz § 11 Zamawiający zgodnie z Art. 27 ust. 1 PZP dopuszcza
przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
1)

poczty elektronicznej: izabela.ziolkowska@iczmp.edu.pl

2)

faksu: +48 42 271 17 50

§ 14. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§ 15. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zwraca się do Zamawiającego
z wnioskiem - zgodnie z zasadami określonymi w Art. 38 PZP, w sposób wskazany w § 13.

§ 16. Wyjaśnienia SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Art. 38 PZP.
§ 17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złoŜył w odpowiednim terminie wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie zgodnie z Art. 26 ust. 3 PZP.

§ 18. Zamawiający na mocy art. 24b ust. 1 PZP zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia,
czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

§ 19. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, na podstawie Art. 26 ust. 4 PZP.

§ 20. Wykonawcy są zobowiązani do złoŜenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach
postępowania wyjaśniającego.

§ 21. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie moŜe ograniczać konkurencji;
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP.

§ 22. Ze strony Zamawiającego osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Imię i nazwisko: Izabela Ziółkowska
Stanowisko słuŜbowe: specjalista ds. zamówień publicznych
Numer faksu: +48 42 271 17 50,
izabela.ziolkowska@iczmp.edu.pl
Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): 15, pawilon A, poziom „0”.
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

§ 23. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZAPOZNANIE SIĘ Z OBSZAREM OBJĘTYM ROBOTĄ BUDOWLANĄ.
MIEJSCA W KTÓRYCH MAJĄ BYĆ WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ZOSTANA UDOSTĘPNIONE WYKONAWCOM
PODCZAS OKAZANIA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.12.2015 r. o godz. 11:00.
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Osoby zainteresowane prosimy o stawienie się w wyŜej wyznaczonym terminie w Samodzielnej Sekcji Zamówień
Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A”
(Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
Rozdział VII
Wadium /Art. 36 ust. 1 pkt 8 PZP/

§ 24. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział VIII
Termin związania Ofertą /Art. 36 ust. 1 pkt 9 PZP/

§ 25. Wykonawca będzie związany złoŜoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania Ofert.

§ 26. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający
moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie
zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

§ 27. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia zgodnie z art. 182 ust. 6 PZP.
Rozdział IX
Opis sposobu przygotowania Ofert /Art. 36 ust. 1 pkt 10 PZP/

§ 28. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złoŜyć:
1)

Ofertę na którą składa się:
a.

2)

Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ;

Dokumenty i oświadczenia wymienione w § 8, § 10 oraz § 11. Niniejsze dokumenty i oświadczenia naleŜy
załączyć do Oferty w takiej samej kolejności, jak zostały wymienione w powołanych paragrafach. Niezachowanie
kolejności nie skutkuje odrzuceniem Oferty.

§ 29. Nie złoŜenie przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 8, § 10 oraz § 11 nie będzie
stanowić podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia bądź do odrzucenia oferty.
Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 PZP.

§ 30. Dokumenty naleŜy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y)
upowaŜnioną(e) do podpisania Oferty. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one
opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego
certyfikatu. (KaŜdy elektroniczny plik musi być podpisany osobno).

§ 31. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŜona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.

§ 32. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
wraz z potwierdzeniem zgodności przez Wykonawcę, bądź osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

§ 33. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną Ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złoŜonych przez Wykonawcę.

§ 34. Wykonawca przedstawi Ofertę sporządzoną na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
§ 35. Brak jakiejkolwiek informacji wymaganej w Formularzu Oferty skutkuje odrzuceniem oferty chyba, Ŝe wynika ona z
załączników do oferty.

§ 36. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście Oferty i dokumentach załączonych do niej muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

§ 37. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentów, to kopie te muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

§ 38. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.

§ 39. Oferta wraz z załącznikami powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej ich przypadkowe zdekompletowanie –
arkusze, kartki powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. Strony powinny być
ponumerowane. Numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie Oferty.
Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych.

§ 40. Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem muszą być sporządzone w sposób umoŜliwiający identyfikację
podpisu tj. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię
za zgodność z oryginałem.

§ 41. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką pod rygorem niewaŜności.
Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złoŜenia na niej własnoręcznego podpisu.

§ 42. Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich załączników do oferty.
§ 43. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upełnomocniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z
odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie do załączonego do Oferty pełnomocnictwa.
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§ 44. Pełnomocnictwo osoby /osób, podpisującej/podpisujących ofertę, do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oznacza
to, Ŝe jeŜeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do Oferty naleŜy dołączyć
oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

§ 45. JeŜeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iŜ do reprezentowania
Wykonawcy upowaŜnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują wszystkie te osoby.

§ 46. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złoŜone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa naleŜy przedstawić w formie pisemnej - oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
3. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
upowaŜnionego pełnomocnika.
Dokumenty i oświadczenia, wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi
złoŜyć kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
którego dany dokument dotyczy.
4. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Wykonawcy na Ŝądanie zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić
zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w szczególności:
1.

wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
2. wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,
3. wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
4. zapis, z którego wynika, Ŝe umowa regulująca współpracę tych wykonawców nie moŜe zostać rozwiązana przed
zakończeniem realizacji zamówienia.
§ 47. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późniejszymi
zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępniane
oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, musza być oznaczone klauzulą NIE
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią
oferty w sposób trwały. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w § 62.

§ 48. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, niezaleŜnie od wyniku
postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem Art. 93 ust. 4 PZP.

§ 49. Ofertę i wszystkie załączniki naleŜy umieścić w kopercie. Kopertę naleŜy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie
poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia.

§ 50. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
2.

dokładna nazwa i adres Zamawiającego
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
3.
z napisem: Przetarg ZP/186/2015 – Prace remontowe w pomieszczeniach Działu SprzedaŜy Usług
Medycznych oraz w Gabinecie 62 w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Łodzi.
4.
z napisem: „Nie otwierać przed: ___.___.2015 r. godz. ___:___”
§ 51. Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w § 47 oraz § 50 ponosi Wykonawca. Nie oznaczenie
koperty w sposób podany w § 47 oraz § 50 nie skutkuje odrzuceniem Oferty.

§ 52. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej Oferty pod warunkiem, Ŝe
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania Ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad, jak dla składania Oferty tj. w
kopercie oznakowanej jak podano w § 50, z dopiskiem „ZMIANA”.

§ 53. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do Oferty.
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§ 54. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania Ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez osobę uprawnioną, opisanego odpowiednio według zasad określonych w § 50 pkt 1, 2 i
3 SIWZ z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

§ 55. Do powiadomienia Wykonawca ma obowiązek dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). Po stwierdzeniu
poprawności powiadomienia koperta z Ofertą Wykonawcy nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy na jego
wniosek i koszt.
Rozdział X
Miejsce i termin składania Ofert /Art. 36 ust. 1 pkt 11 PZP/

§ 56. Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,
93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 do dnia
29.12.2015 r. do godz. 11:00.

§ 57. Na Ŝądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli pisemnego potwierdzenia złoŜenia Oferty.
§ 58. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Rozdział XI
Miejsce i termin otwarcia Ofert /Art. 36 ust. 1 pkt 11 PZP/

§ 59. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki
Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, w dniu
29.12.2015 r. do godz. 11:15.

§ 60. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upowaŜnionych do ich
reprezentowania.

§ 61. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

§ 62. Podczas otwarcia Ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen brutto Ofert, terminy
wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w Ofercie.

§ 63. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, Zamawiający przekaŜe niezwłocznie informacje, o
których mowa w § 61 i § 62.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny /Art. 36 ust. 1 pkt 12 PZP/

§ 64. Cena Oferty musi być wyraŜona w PLN, niezaleŜnie od wchodzących w jej skład elementów.
§ 65. Cena powinna być obliczona zgodnie z tabelą zamieszczoną w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do
SIWZ.

§ 66. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
§ 67. W cenie Oferty powinny być zawarte wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją
przyszłego świadczenia umownego. Szczegóły zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 8
do SIWZ.

§ 68. Zamawiający wymaga stałości ceny netto na czas obowiązywania umowy, niezaleŜnie od wszelkich czynników.
§ 69. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy.
§ 70. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Rozdział XIII
Kryteria wyboru Oferty oraz ich znaczenie /Art. 36 ust. 1 pkt 13 PZP/

§ 71. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - waga 90 %,
Okres gwarancji - waga 10 %.
Rozdział XIV
Sposób oceny ofert /art. 36 ust. 1 pkt 13 PZP/

§ 72. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
1)

w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

C = (X min ÷ X obliczana) x W max
C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która moŜe być przyznana w danym kryterium
X min – najniŜsza wartość w danym kryterium spośród złoŜonych ofert
X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
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2)

w kryterium okres gwarancji Wykonawca, który zaoferuje najdłuŜszy termin gwarancji otrzyma maksymalną
ilość punktów wg wagi kryterium – tj. 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymują proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

T = (X obliczana ÷ X max) x W max
T –liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która moŜe być przyznana w danym kryterium
X max – najwyŜsza wartość w danym kryterium spośród złoŜonych ofert
X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
JeŜeli Wykonawca zaoferuje dłuŜszy okres gwarancji niŜ wskazany przez Zamawiającego w Formularzu Oferty,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ jako maksymalny, Wykonawcę będzie obowiązywał w umowie wpisany w Formularzu
oferty termin gwarancji. Jednak podczas przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert za najwyŜszą wartość w danym
kryterium spośród złoŜonych ofert (Xmax) Zamawiający przyjmie okres wskazany za maksymalny.

§ 73. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny oferty do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki oceny dwóch lub
większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba Ŝe działanie takie nie będzie
mogło przynieść zróŜnicowania wyników.

§ 74. JeŜeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniŜszą ceną.

§ 75. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny
ofert, przez co naleŜy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SIWZ.

§ 76. Zamawiający oceni waŜność Ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny Ofert na posiedzeniu
niejawnym.

§ 77. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert
zgodnie z Art. 87 ust. 1 PZP.

§ 78. Zamawiający poprawia w ofercie:
1.
2.
3.

oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
i niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

§ 79. Zamawiający nie poprawia w ofercie w szczególności:
1.
2.

stawki podatku VAT w ofercie,
ceny jednostkowej netto.

§ 80. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń
i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie z zastosowaniem treści Art. 26 ust. 3 PZP.

§ 81. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeŜeli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

będzie niezgodna z ustawą,
jej treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeŜeniem Art. 87
ust.2 pkt 3 PZP,
jej złoŜenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zostanie złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której
mowa w Art. 87 ust 2. pkt 3,
jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 82. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŜyli oferty
w postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 92 PZP.

§ 83. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeŜeli zaistnieje jedna z przesłanek
zawartych w Art. 93 ust.1 i 1a PZP.
Rozdział XV
Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy
/Art. 36 ust. 1 pkt 14 PZP/
§ 84. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej Oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony a art. 27 ust 2. PZP, albo
10 dni jeŜeli zostało przesłane w inny sposób.
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§ 85. Umowa z wybranym Wykonawcą moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w § 84 jeŜeli w niniejszym
postępowaniu:
1.
2.

została złoŜona tylko jedna oferta lub
nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy.

§ 86. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, zgodnie z postanowieniami stanowiącymi Załącznik Nr 8 do
SIWZ, z uwzględnieniem treści złoŜonych ofert.

§ 87. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie moŜe stawić się w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany do podpisania i odesłania umowy w terminie 3 roboczych dni od dnia jej otrzymania.
JeŜeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie odeśle podpisanej umowy, Zamawiający będzie miał prawo uznać ten fakt
za uchylanie się od zawarcia umowy oraz będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy /Art. 36 ust. 1 pkt 15 PZP/

§ 88.

Zamawiający nie będzie Ŝądał zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy.

Rozdział XVII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach /Art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP/

§ 89. Istotne postanowienia umowy, na podstawie, których zostanie przygotowana umowa, która będzie podpisana w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stanowią Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 17 PZP/

§ 90. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Prawa zamówień publicznych.

§ 91. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt. 5 PZP.

§ 92. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego.

§ 93. Wykonawca moŜe 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 podstawie art. 180 ust. 2 PZP.

§ 94. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na czynności te nie przysługuje odwołanie.

§ 95. Odwołania wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały
przesłane w inny sposób.

§ 96. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

§ 97. Odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania innych niŜ określone w § 95 i § 96 oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

§ 98. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niŜ w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia albo nie później niŜ w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

§ 99. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 100. 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, iŜ Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 PZP.
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§ 101. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub
postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

§ 102. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

§ 103. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego w
ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść
jednej ze stron.

§ 104. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŜ do czasu
otwarcia rozprawy.

§ 105. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.

§ 106. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Odpis skargi
przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.

§ 107. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział XIX
Postanowienia końcowe

§ 108. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział XX
Załączniki

§ 109. SIWZ zawiera następujące załączniki:
1/ Formularz Oferty: Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie Art. 22 ust. 1 PZP:
Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3/ Wykaz robót budowlanych: Załącznik Nr 3 do SIWZ
4/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Załącznik Nr 4 do SIWZ
5/ Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, na podstawie Art. 36 ust. 4 PZP:
Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6/ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie Art. 24 ust. 1 PZP: Załącznik Nr 6 do
SIWZ.
7/ Informacja o braku przynaleŜności Wykonawcy do grupy kapitałowej: Załącznik nr 7 do SIWZ
8/ Istotne postanowienia umowy: Załącznik Nr 8 do SIWZ.
9/

Program funkcjonalno-uŜytkowy: Załącznik nr 9 do SIWZ
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