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1. Informacje o zamawiaj ącym 
1.1. Zamawiającym jest: 

Nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  
w Węgrowie  

Adres:    ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów 
Numer telefonu:   +48 25 792-42-27 
Numer faksu:   +48 25 792-42-27 
Adres e-mail:   wegrow@psse.waw.pl 
Strona internetowa:  http://www.wegrow.psse.waw.pl/ 
Godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:05 

1.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
� Biuletyn Zamówień Publicznych pod numerem 243950-2012 w dniu 10.07.2012 r. 
� Strona internetowa zamawiającego,  
� Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), a także 
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości 
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
d) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
e) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
f)      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), 

3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 
45000000-7 Roboty budowlane 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 
45312310-3 Ochrona odgromowa 

3.3. Przedmiot zamówienia 
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku siedziby PSSE  

w Węgrowie zlokalizowanego na dz. nr ew. 5895/3 przy ul. Stefana Kard. 
Wyszyńskiego 3. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu 
budynku PSSE wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem robót towarzyszących. 
Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.: 
� Roboty rozbiórkowe, 
� Roboty murowe, 
� Wykonanie wieńców żelbetowych,  
� Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, 
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� Wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badań i pomiarów. 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w 

skład której wchodzą n/w załączniki do SIWZ: 
� załącznik nr 8 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 
� załącznik nr 9 – projekt budowlany (część opisowa i graficzna), 
� załącznik nr 10 – przedmiar robót (załączony do celów poglądowych, stanowi 

jedynie podstawę informacyjną) 
Uwaga ! 
W przypadku gdy w opisie zamówienia zawartym w załączonych dokumentach 
występuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych opisanym. 

3.4. Wymagania stawiane wykonawcy i dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 
2) Wykonawca na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) udzieli 36 

miesięcznej gwarancji od dnia odebrania przez Zamawiającego robót  
i podpisania bez uwag protokołu końcowego. 

4. Termin wykonania zamówienia 
4.1. Czas trwania lub Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy dla realizacji prac. 

5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania specjalnych uprawnień. 
Zamawiaj ący nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresi e 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku w iedzy  
i doświadczenia musi wykaza ć, że w okresie ostatnich pi ęciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a je żeli okres prowadzenia działalno ści 
jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sz tuki budowlanej 
wykonał i prawidłowo uko ńczył co najmniej jedn ą robot ę budowlan ą 
polegaj ącą na wykonaniu wi ęźby i pokryciu dachu o powierzchni min. 300 
m2 i warto ści co najmniej 80 000,00 zł.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia. 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku d ysponowania 
potencjałem technicznym musi wykaza ć, że na czas realizacji przedmiotu 
zamówienia b ędzie dysponował min. 1 osob ą posiadaj ącą uprawnienia 
budowlane uprawniaj ące do kierowania robotami budowlanymi 
odpowiadaj ącymi przedmiotowi zamówienia, która b ędzie brała udział  
w realizacji zamówienia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego waru nku musi posiada ć 
ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalno ści zwi ązanej z przedmiotem zamówienia na kwot ę nie mniejsz ą 
niż 50 tys. zł.  

oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5.2. Wykonawca mo że polega ć na wiedzy i do świadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ściach finansowych 
innych podmiotów niezale żnie od charakteru prawnego ł ączących go z nimi 
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stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi ązany jest udowodni ć 
zamawiaj ącemu, i ż będzie dysponował zasobami niezb ędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególno ści przedstawiaj ąc w tym celu pisemne zobowi ązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem 
przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie 
dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu 
dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalne związane  
z podmiotem ich udzielającym (np. doświadczenie), niemożliwe do samodzielnego 
obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie 
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa 
tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  

5.3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana 
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty 
oraz oświadczenia wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

6. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu 
6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
1) Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg 

wzoru na zał. nr 2 do SIWZ 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oświadczenie może być złożone wspólnie 

2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg wzoru na zał. nr 4 do 
SIWZ 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na zał. nr 5 
do SIWZ 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień - wg wzoru na zał. nr 6 do SIWZ 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

5) 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. 

6.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego w postępowaniu należy przedłożyć: 
- nie dotyczy  

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa  
następujące dokumenty: 
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1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru na zał. 
nr 3 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub 
zaświadczenie, 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

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 
potwierdzenie, 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6.4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku korzystania z kserokopii 
dokumentów podmiotów trzecich potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonują te 
podmioty. 

6.5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej 
specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w 
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych 
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

6.6. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

1) Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą 
złożyć oferty w niniejszym postępowaniu. 

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
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a. pkt. 6.3 ppkt. 2-4 oraz ppkt. 6,  składa  dokument wystawiony w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert 
� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  ofert 

b. pkt. 6.3. ppkt. 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
ustawy. 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych 
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  

7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si ę z wykonawcami. 
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
7.2. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje i pytania 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą drogi 
elektronicznej z zastrzeżeniem ppkt. 2). 

2) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego 
oraz pełnomocnictwa.   

3) Korespondencję kierowaną do Zamawiającego przekazywaną: 
a) z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego 

podany w pkt.1 niniejszej specyfikacji. 
b) za pomocą faksu należy kierować na nr faksu zamawiającego podany w pkt.1 

niniejszej specyfikacji. 
c) za pomocą drogi elektronicznej należy kierować na adres: 

wegrow@psse.waw.pl  
4) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych  
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

5) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer 
faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

7.3. Wyjaśnienie treści SIWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
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treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 2) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Teść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszczone na stronie internetowej 
zamawiającego, określonej w pkt. 1.2 SIWZ, w miejscu gdzie była udostępniona 
specyfikacja.  

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

7) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
7.4. Modyfikacja treści specyfikacji: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane 
zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej, 
określonej w pkt. 1.2 SIWZ, w miejscu gdzie udostępniono SIWZ. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące 
przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie  
do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

7.5. Wyjaśnienia w toku badania i oceny oferty: 
1) W toku badania i oceny ofert 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. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń i dokumentów. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

7.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się  

z wykonawcami jest: 
Henryka Rojek – Starszy referent ds. administracyjno gospodarczych 

8. Wymagania dotycz ące wadium 
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł, (słownie: dwa 

tysiące złotych), 
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8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 

Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 
Nr rachunku: 37 1010 1010 0106 0513 9120 0000 z adnotacja: „ wadium - 
modernizacja budynku PSSE” 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia wadium uznaje 
się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz  - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej 
„wadium – modernizacja budynku PSSE” załączając ją do oferty lub składając 
bezpośrednio w sekretariacie PSSE (pok. nr 1) 

8.6. Dokument stanowiący formę wadium winien być sporządzony zgodnie z 
obowiązującym prawem i zawierać nazwę Wykonawcy i zamawiającego oraz gwaranta 
wraz ze wskazaniem ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być 
zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, oraz 
bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych.   

8.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy 

8.8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień 
publicznych. 

9. Termin zwi ązania ofert ą 
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
9.3. W uzasadnionych przypadkach, 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. 

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

10. Opis sposobu przygotowania ofert 
10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
10.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
10.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 
10.4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie 
wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
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10.6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 
etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 

10.7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz ze sobą 
połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwość de kompletacji zawartości oferty.  

10.8. Wskazane jest, by oferta zawierała spis wszystkich oświadczeń i dokumentów 
składanych wraz z ofertą. 

10.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający 
ofertę. 

10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub 
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez wykonawcę. 

10.11. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.12. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik 1 
do SIWZ. 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru  
– załącznik nr 2 do SIWZ. 

3) Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zapisami SIWZ. 

4) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania – wymienione w pkt. 6.1. i 6.3. SIWZ. 

5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań  
w imieniu wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów. 

10.13. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 
wszystkich dokumentów składających się na specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez zamawiającego. 

10.14. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i informacje 
wymienione w siwz. 

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być podpisane 
za zgodność z oryginałem przez te podmioty.  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
3) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – 

załączników do SIWZ. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być 
wypełnione, a szczególności musza zawierać wszystkie wymagane informacje  
i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania 
alternatywnych, co do treści, dokumentów.  

10.15. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy/zobowiązania. 

2) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 

3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do 
oferty dokumentów; 

4) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać przedstawienia  
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w wyznaczonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,  
przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia. 

10.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne  

z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 
2) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą 

jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
11.1. Oferty należy przesyłać/składać do dnia 25.07.2012 r. do godz. 10:00  na adres 

zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, pokój nr 1  (sekretariat). 

11.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert. Opakowanie/koperta zawierające ofertę winny być 
zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej siwz i opatrzone 
nazwą (firmą), dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący: 

„Oferta – Modernizacja budynku siedziby PSSE w W ęgrowie” 
Nie otwiera ć przed dniem 25.07.2012 r. godz. 10:30 

11.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania opakowania/koperty lub braku którejkolwiek z w/w informacji. 

11.4. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem zamawiający zaleca, ze względu na 
możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w 
opisany powyżej sposób. 

11.5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
zamawiającego. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania. 

11.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.7. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  
oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany 
w pkt. 11.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo 
opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 
oferty – koperta powinna być opatrzona napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone  
w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.  

11.8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.07.2012 r. o godz. 10:30  w siedzibie 
zamawiającego – gabinet dyrektora PSSE  (pokój nr 1). 

11.9. Otwarcie ofert jest jawne. 
11.10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane 
zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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12. Opis sposobu obliczenia ceny 
12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. 
12.2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
12.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 
uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy  
i kosztów z tym związanych. 

12.4. Podstawą do opracowania ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary służą tylko do 
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. 
Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny 
oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub 
pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, zamawiający zaleca 
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Na podstawie 
sporządzonego przez siebie przedmiaru robót Wykonawca winien sporządzić kosztorys 
inwestycji (kosztorys ofertowy), który posłuży Zamawiającemu do uzyskania ogólnej 
informacji o sposobie ustalenia ceny. 

12.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych. 
Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich (PLN). 

12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium - 

najniższej ceny.  
13.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

13.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 
złożonych wcześniej ofertach. 

14. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia p ublicznego. 
14.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 
14.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze 
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na 
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

14.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14.4. 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 ponownego badania i oceny, 
chyba ze zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 
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15. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
15.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej 
w ofercie. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

15.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

15.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu 
podpisania umowy.  

15.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 
Nr rachunku: 37 1010 1010 0106 0513 9120 0000 z podaniem tytułu:  
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy SAG.246-01/2012”. 

15.8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

15.9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  Kwota ta zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

15.10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę 
niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile 
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość 
tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez 
Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu 
Odbioru Końcowego). 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), 
przysługuje odwołanie 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. 

18. Postanowienia dotycz ące jawno ści protokołu post ępowania o udzielenie 
zamówienia 
18.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenie, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  

i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa  w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 
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18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

18.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą być one 
udostępniane. 

18.4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 
r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.) 

19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówieni a 
Numer 1.  Formularz oferty 
Numer 2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Numer 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków 
Numer 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 
Numer 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Numer 6. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. 
Numer 7. Istotne dla stron postanowienia umowy 
Numer 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Numer 9. Projekt budowlany 
Numer 10. Przedmiar robót  
  


