


                                                                                                           Zamówienia publiczne – Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 
                                77-400 Złotów al. Piasta 15a, tel./faks 67 263 2777 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI  
 

 
ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY ………...…..................................................................................................................... 3  

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ..................................................................................................... 3  

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .................................................................................................... 3  

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  ............................................................................................. 5  

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ..................................................................................................... 5  

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU ……......................................................................................................................................... 7  

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE  

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ……………...... 9  

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ................................................... ...................................... 10  

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .................................................................... ..................................... 11  

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: ................................................................................. 11  

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ............................................................... 13  

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ............................................................. .................................. 13  

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  

OCENY OFERT ..................................................................................................................................................  14  

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  …………...................................................................................................... 15  

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

UMOWY .................................................................................. ............................................................................ 16  

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO  

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ................................................................... .................................................. 16  

ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ .................................................................... 16  

ROZDZIAŁ XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ..................................................................................................... 18  

ROZDZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI ............................................................ .......................................................................... 19  

 

 

________________________________ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Zamówienia publiczne – Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 
                                77-400 Złotów al. Piasta 15a, tel./faks 67 263 2777 

 

3 

 

ROZDZIAŁ I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami  

al. Piasta 15a 

77-400 Złotów 

www: www.mzgl.com.pl  

e-mail: mzgl@mzgl.com.pl  

Godziny urzędowania  7-15 

tel./fax. 067 263 27 77  

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) a także z wydanymi na 

podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego 

zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2013 r., poz. 1735), 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 

budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 1372). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty murarsko-tynkarskie polegające na dociepleniu ściany  

zewnętrznej (elewacja tylna) wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym  

usytuowanym przy ul. Słowackiego 5 (działka nr ew. 200/12) w Złotowie.  

Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać metodą lekką-mokrą, w systemie jednego  

producenta, wg Projektu budowlanego oraz Specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do  

SIWZ (zał. nr 9 i 10). 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

1) Docieplenie ścian: 

 odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;    

 uzupełnieni tynków zewnętrznych; 

 malowanie olejne stolarki okiennej, dwukrotne; 

 docieplenie ścian płytami styropianowymi odmiany EPS-70 gr. 12 cm dla ścian kondygnacji 

oraz płytami styropianowymi odmiany EPS-70 gr. 10 cm dla piwnic – wg normy  

http://www.mzgl.com.pl/
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BN-91/6363-02;        

 docieplenie ościeży styropianem o gr. 2-3 cm; 

 dwukrotne malowanie tynków gładkich; 

 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym; 

2) Naprawa loggi i obróbki blacharskie: 

 przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne  

i zmycie; 

 wyprawa z tynku mineralnego; 

 dwukrotne malowanie tynków gładkich; 

 obróbki blacharskie; 

 dwukrotne malowanie elementów metalowych; 

 skucie nierówności betonu; 

 krycie papą termozgrzewalną, dwuwarstwową; 

 wyłożenie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej; 

 posadzki z płytek ceramicznych; 

 wykonanie cokolików z kamieni sztucznych. 

 

2.1. MATERIAŁY: 

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej kolor brązowy; 

- styropian odmiany EPS-70 wg normy BN-91/6363-02: 

 gr. 12 cm dla ścian kondygnacji, 

 gr. 10 cm dla piwnic, 

 gr. 2-3 cm w ościeżach; 

- tynk mineralny SN; 

- za równoważny przyjmuje się tynk akrylowy barwiony w masie w kolorach podanych poniżej; 

- farba zewnętrzna silikatowa dla farb KABE kod koloru K 0028, bądź farby innej firmy o 

równoważnej barwie – jako kolor bazowy; 

- farba zewnętrzna silikatowa dla farb KABE kod koloru K 0211, bądź farby innej firmy o 

równoważnej barwie – jako kolor detalu; 

- siatka zbrojąca z włókna szklanego, 

- kleje, masy klejące do wykonania ocieplenia BSO w systemie jednego producenta, 

- farba poliwinylowa do malowania blach ocynkowanych; 

- płytki ceramiczne typu Gres; 

- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 52 mm, jako warstwa podkładowa. 

 

Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków należy stosować materiały spełniające 

podane powyżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z 

atestem (certyfikatem) oraz posiadać znak budowlany. 

Wymagania dla płyt styropianowych: 

 wymiary nie większe niż 500x1000 mm ± 3% gr. zgodnie z projektem; 

 struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki; 

 powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków; 

 krawędzie płyt – proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 

Pozostałe wymagania dla płyt powinny być zgodne z normą. 

Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch 

miesięcy od wyprodukowania. 
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2.2. Szczegółowy zakres robót, wraz z wymiarem ilościowym zawiera Przedmiar robót stanowiący 

załącznik nr 11 do SIWZ. 

2.3. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem opisu stanu 

istniejącego, zakresu robót, charakterystyki i warunków wykonania docieplenia, charakterystyki 

stosowanych materiałów, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zawierają: 

Projekt budowlany docieplenia (załącznik nr 9) oraz Specyfikacja Techniczna (załącznik nr 10). 

2.4. Przed złożeniem oferty Wykonawca, winien dokonać szczegółowych obmiarów robót 

wynikających z Projektu budowlanego oraz ocenić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na 

przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2.5.  kod CPV  45000000-7  – roboty budowlane 

    45410000-4 –  tynkowanie 

    45320000-6 – roboty izolacyjne. 

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom.                                                                                          

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia  

podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym powyższych informacji, 

Zamawiający, uzna, że zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców.   

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.     

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

  7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i   

        jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,   

  7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   

  7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

        zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   

  7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

        ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   

  7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

        podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Wymagania dotyczące gwarancji: 

Zamawiający wymaga minimalnego terminu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru robót. 

Termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z czym każdy z 

Wykonawców może go wydłużyć stosownie do zapisów zawartych w Rozdziale XIII pkt. 4.2. 

niniejszej SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia 

31 lipca 2015 r. 

 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 



                                                                                                           Zamówienia publiczne – Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 
                                77-400 Złotów al. Piasta 15a, tel./faks 67 263 2777 

 

6 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

      b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie. Roboty muszą odpowiadać wartością i rodzajem 

robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.   

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz 

wykonanych robót zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ i dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

      c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    

          zamówienia 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania na czas realizacji zamówienia 

osobami odpowiednio wykwalifikowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Wymagane jest dysponowanie 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

      d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

  Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

a) warunki określone w pkt. 2b) i 2c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, 

których należy złożyć wymagane dokumenty, 

b) warunki określone w pkt.2 a) i 2d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których 

należy złożyć wymagane dokumenty. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie 

wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu. 

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą. 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                             

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia. 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
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7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień 

publicznych 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

 

ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty, 

następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ. 

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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 ustawy, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być 

złożona przez każdego Wykonawcę. 

1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być 

złożona przez każdego Wykonawcę. 

1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

1.5. Dowód wniesienia wadium. 

2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

2.1. Wykaz wykonanych robót budowlanych - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać się 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych 

odpowiadających wartością i rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
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Dowody, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie 

zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

2.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy 

są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzić spełnianie warunku, o którym 

mowa w Rozdziale V pkt. 2c).  

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie 

zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

2.3. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg Załącznika nr 7 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następującego dokumentu: 

3.1. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

4. Wypełnione następujące załączniki: 

4.1. Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

4.2. Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym – Załącznik Nr 4 do SIWZ, 

4.3. Projekt umowy MZGL – Załącznik Nr 10 do SIWZ. 

5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

5.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2., 1.3., 1.4. składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 5.1. 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 – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 5.1.. 

5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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6. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

6.1. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

6.2. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

7.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty 

z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

7.2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

ROZDZIAŁ VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na dres zamawiającego podany w pkt. I 

niniejszej SIWZ.  

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:   

2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  

2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 

2.3. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne 

ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko  kierownik  

imię i nazwisko Jarosław Bobek   

tel.   067 263 27 77   

fax.    067 263 27 77   

w terminach   w godzinach pracy zamawiającego 7-15  

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą 

elektroniczną jest: 

stanowisko  referent   

imię i nazwisko Przemysław Podczaszyk   

tel.   067 263 27 77   

fax.    067 263 27 77   

w terminach   w godzinach pracy zamawiającego 7-15  
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5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdział XI niniejszej specyfikacji) terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa 

w pkt. 5.2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania. 

5.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.mzgl.com.pl. 

5.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania 

5.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami   

6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

6.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. 

6.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.mzgl.com.pl 

6.3 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji SIWZ             

i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 

ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

6.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

6.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 

ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 

określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6.6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o 

zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.mzgl.com.pl  

 

ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł , słownie złotych: 

sześć tysięcy 00/100.  

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

2.1) w pieniądzu: 

- w kasie zakładu lub 

- przelewem na rachunek bankowy:  

SBL w Złotowie  10 8941 0006 0016 3981 2000 0010 

z adnotacją „wadium na  docieplenie Słowackiego 5"  

http://www.mzgl.com.pl/
http://www.mzgl.com.pl/
http://www.mzgl.com.pl/
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2.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3) w gwarancjach bankowych,  

2.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 ze zmianami)  

w terminie do 2015-03-09 do godz.11-tej. 

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku zamawiającego.  

4. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. Jeżeli 

wadium ma formę gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zaleca jego składanie w oryginale. 

Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w  zakresie wniesienia 

wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwić 

Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza 

to zagrożenie wygaśnięcia/odwołania ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu 

Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona 

(potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy.   

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45              

i 46. 

6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 

wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie 

odrzuceniu. 

 

ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. 

do dnia 2015-04-09. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. 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. 

 

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty 

1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

1.3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

1.4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

1.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
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1.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

1.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisującej ofertę.  

1.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/ spółki cywilne): 

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 

pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 

występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

2.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda 

w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej 

przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 

termin realizacji zamówienia. 

2.6. Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 

mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" w 

zakresie dotyczącym dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

3.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta – Nazwa zadania” 

Nie otwierać przed 09.04.2015, godz. 12.15”  

3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny  

ofert: 

4.1. Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających 

spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 

Prawa zamówień publicznych. 

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 
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Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może 

skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień 

publicznych. 

4.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

4.3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4.4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia-

damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w 

terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki 

podlega odrzuceniu. 

4.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

4.6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4.7. Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w 

zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia: 2015-03-09 do godz. 12.00 

    w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 

    al. Piasta 15a 

    77-400 Złotów 

    Pokój nr  1 

1.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-03-09 o godz. 12.15 

    w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami  

    al. Piasta 15a 

    77-400 Złotów 

    Pokój nr 3  

2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2.3. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 

Wykonawcom na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie: załączonego „Formularza 

ofertowego Wykonawcy”. 

2. Cenę oferty stanowi suma wartości netto i podatku VAT. 
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3. Cena określona w „Formularzu ofertowym Wykonawcy” musi obejmować wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

4. Wszystkie wartości określone w „Formularzu ofertowy Wykonawcy” muszą być zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie 

b) omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

1.4. wniesiono poprawnie wadium,  

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację. 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert przedstawione poniżej: 

 4.1. Cena – waga kryterium 94%  

       Ocena oferty w ramach kryterium „cena” odbywać się będzie wg wzoru: 

 

C  = 
                cena najniższa  (brutto)    x   94 pkt 

cena  danego Wykonawcy (brutto) 

 

4.2. Termin gwarancji – waga kryterium 6% 

       Ocena oferty w ramach kryterium „termin gwarancji” odbywać się będzie wg zasady: 

- za wydłużenie terminu gwarancji do 60 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót – 

Wykonawca otrzyma 6 pkt.; 

- za wydłużenie terminu gwarancji do 54 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót – 

Wykonawca otrzyma 4,5 pkt.; 

- za wydłużenie terminu gwarancji do 48 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót – 

Wykonawca otrzyma 3 pkt.; 

- za wydłużenie terminu gwarancji do 42 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót – 

Wykonawca otrzyma 1,5 pkt.; 

- za udzielenie gwarancji w terminie 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót – 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin gwarancji wynosi 6 punktów. 

 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
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przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 

należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 

przepisami prawa. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.      

 

ROZDZIAŁ XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny      

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

4.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,   

4.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.     

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

b) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

c) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 

żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed 

upływem ww. terminów. 
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8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 

będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.  

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:  

5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 

3.1) w pieniądzu:  

- w kasie zakładu lub 

- przelewem na rachunek bankowy:  

SBL w Złotowie 10 8941 0006 0016 3981 2000 0010 

z adnotacją „zabezpieczenie – docieplenie Słowackiego 5" 

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

3.3) w gwarancjach bankowych,  

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275). 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% 

wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni 

solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich nowej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 

zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.   

 

ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8. 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana zakresu rzeczowego robót wymaga 

uzgodnień stron na piśmie – na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 18 projektu umowy. 

  

ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu  

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w  
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uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki  

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji  

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu  

Zamówień Publicznych. 

3. 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 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

zamawiającego – www.mzgl.com.pl 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku 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 ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

10.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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą  

elektroniczną. 

11.Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym  

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub  

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć  

termin składania ofert. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą  

orzeczenia. 

14. Kopię odwołania Zamawiający:  

http://www.mzgl.com.pl/
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1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej – www.mzgl.com.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 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.  

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby  

Odwoławczej 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. 

17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie  

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania  

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa  

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 

ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 

przez uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego 

i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także informacja o 

przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego 

wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki 

umowy 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – 

urzędowania. 

4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub 

drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów 

będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki 

mogą one być udostępnione.  

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 

nieodpłatnie. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz 

Kodeks Cywilny. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

http://www.mzgl.com.pl/



