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Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,                

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539 z 2006 r. Nr 79, 

poz. 551), przepisów ustawy - Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Kodeks Postępowania 

Administracyjnego.                                                 

 

1. Zamawiający 
 

Gmina Konopiska 

ul. Lipowa 5 

42-274 Konopiska 

 

tel.: (034) 328 20 57, fax.: (034) 328 20 35 

e-mail: przetargi@konopiska.pl 

adres strony internetowej: www. konopiska.pl  
 

zaprasza do składania pisemnych ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie 

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 tys. euro pn. „Termomodernizacja 
budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Aleksandria, Hutki, Rększowice                
wraz z modernizacją kotłowni” 
 
2. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym i osoby do kontaktu 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem formy 

pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się za pomocą faxu pod                   

nr (034) 328 20 35 lub poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl, pod warunkiem 

niezwłocznego potwierdzenia treści informacji lub zapytania na piśmie na adres: Urząd 

Gminy Konopiska, ul. Lipowa, 42-274 Konopiska. 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  

 Zdzisław Kowalik – tel. (034) 328 20 57 

Stanisław Wąsek – tel./ fax. (0-34) 366 66 65, 362 92 72, e-mail: biuro@wzir.pl - 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

 
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

4.  Przedmiot zamówienia 
 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w 

miejscowości Aleksandria, Hutki, Rększowice wraz z modernizacją kotłowni”.                              

W ramach tego zadania zostanie wykonane w:  

Zespole Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii: 

- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku 

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

- Modernizacja kotłowni węglowej 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach: 

- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku  

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

- Modernizacja kotłowni węglowej 
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Szkole Podstawowej w Rększowicach: 

- Termomodernizacja budynku 

- Modernizacja kotłowni węglowej 

 

4.2. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja projektowa. Prace 

objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania               

i odbioru robót. Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania 

zamówienia oraz zapoznania się z dokumentacją projektową. 

Pełna dokumentacja do wglądu lub wypożyczenia znajduje się w siedzibie Wielobranżowego 

Zakładu Inwestycji Rolniczych w Częstochowie ul. Wręczycka 11a pok. 207                                      

w godz. 8.00-14.00. 

Istnieje również możliwość jej wykupienie lub ściągnięcia ze strony internetowej 

zamawiającego www.konopiska.pl 

Cena dokumentacji projektowej wynosi 100 zł + ewentualne koszty przesyłki. 

 

4.3. Dokumentacja projektowa może być wykorzystana wyłącznie do opracowania oferty               

i wykonania robót, pod rygorem naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                       

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

 

4.4. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 

 

45321000-3  

45442100-8  

45331100-7  

45331110-0  

45324000-4  

45310000-3  

45261210-9  

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa                       
w art. 67 ust. 1 pkt 6. 
 

8. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2007 r. 
 

9. Okres gwarancji – min. 36 miesięcy od daty odbioru i przekazania do eksploatacji. 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

10.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

 

10.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 1 inwestycję na obiekcie użyteczności 

publicznej w skład której wchodziło:   

- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku 

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

- Modernizacja kotłowni węglowej 

Suma wartość tych robót nie może być mniejsza niż 200.000 zł. 

 

10.3.  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownikiem budowy - 

posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

kierownikami robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

kanalizacyjnych, wodociągowych, wentylacyjnych i elektrycznych. 

Zarówno kierownik budowy jak i kierownicy robót powinni: 

� posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

� przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

10.4.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia tj.   

� posiadają własne środki finansowe lub zdolności kredytową w wysokości co najmniej 

200.000 zł 

� posiadają polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. o wartości minimum 

100.000 zł  
 

10.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                       

art. 24 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

11. Dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału               
w postępowaniu w kolejności: 
 
11.1. Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 2 

 

11.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

 

11.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

11.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 
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11.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

 

11.6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 200.000 zł, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

11.7. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. 

 

11.8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – 

Załącznik nr 3. 
 

11.9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz            

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – 

Załącznik nr 4. 
 

11.10. Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy uprawnień 

budowlanych w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej.  

 

11.11.  Dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierowników robót uprawnień                                

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, kanalizacyjnych, 

wodociągowych, wentylacyjnych, elektrycznych.  

 

11.12. Dokument potwierdzający przynależność kierownika budowy i kierowników robót do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej.  

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę 

kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  

 
12.  Oferta winna zawierać oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 11 również: 
 
12.1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1.   

 

12.2.  Kosztorys szczegółowy (wg załączonych przedmiarów robót): w tym również tabelę 

elementów scalonych, wykaz materiałów, wykaz sprzętu. 
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12.3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót. 

 

12.4. Dowód wniesienia wadium. 

 

 

13. Opis przygotowania i składania oferty: 
 
13.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.  

 

13.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktualnymi dokumentami 

rejestracyjnymi i wymaganiami ustawowymi. 

 

13.3. W przypadku ofert składanych wspólnie: 

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego – art. 23 ust.2 u Pzp. Do oferty należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji przez wszystkie podmioty 

składającego wspólnie ofertę. 

- Wykonawcy występujący wspólnie dołączają do oferty oświadczenie o ponoszeniu 

solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy – zgodnie z art. 141 u Pzp 

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem), 

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące 

konsorcjum. 

- Przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę 

Wykonawców, którzy jako konsorcjum złożyli ofertę i zostali przez niego wybrani do 

realizacji przedmiotowego zadania. 

Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone w punkcie 

10.2., 10.3., 10.4., natomiast każdy z oferentów musi spełniać warunki podane w pkt. 10.1.                    

i 10.5.   

13.4.  Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.- 11.5. składa odpowiedni dokument lub 

dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
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Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, 

przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, 

stosownie do obowiązujących przepisów. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane 

są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

 

13.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 

podatku VAT.  

 

13.6. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

 

13.7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. 

 

13.8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na 

adres:  

 

Urząd Gminy Konopiska 

ul. Lipowa 5 

42-274 Konopiska 

 

i oznakowane następująco: 

 

Oferta przetargowa na:  

„Termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w miejscowości 

 Aleksandria, Hutki, Rększowice wraz z modernizacją kotłowni” 

 

Nie otwierać przed 11.09.2006 r.  godz. 10.15 

 

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta. 

 

 

14. Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 

internetowej www.konopiska.pl 

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych 

zmian w ofertach. 
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15. Warunki umowy 
 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do 

niniejszej specyfikacji. 

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

Cenę należy podać na podstawie sporządzonego kosztorysu ceny ofertowej. Kosztorys     

powinien uwzględniać wycenę robót budowlano – montażowych wyszczególnionych                    

w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania                  

i odbioru robót wraz z obowiązującym podatkiem VAT oraz wszelkie inne koszty związane              

z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia. Sposób rozliczania wykonanego zamówienia 

określa projekt umowy.  

 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się 

będzie w złotych polskich – rozliczenie ryczałtowe.  

 

 

17. Kryteria oceny oferty 
 

Wybór oferty dokonany zostanie, na podstawie poniższych kryteriów: 

Cena ofertowa - 100 % 

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.  

 

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: 

 

(Cn/Caf.b.x 100) x 100 % = liczba punktów 

gdzie,  

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 

Caf.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej 

100 – wskaźnik stały 

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny  

 

18. Termin i miejsce składania ofert: 
 

Oferty należy składać do dnia 11.09.2006 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, sekretariat. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

 

19. Wadium 

 

Ustala się wadium w wysokości: 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).  

Wykonawca wnosi wadium w terminie do dnia 11.09.2006 do godz. 10.00 w jednej z poniżej 

podanych form: 

- pieniądzu   

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-         

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

- gwarancjach bankowych 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2               

ustawy z dnia 9listoada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju                

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66,               

poz. 596 i Nr 216, poz.1824) 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy 

Konopiska:  

Bank Spółdzielczy w Konopiskach nr rachunku: 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 
 
Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Natomiast 

kopia tego dokumentu ma być załączona do oferty. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 

w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

   w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn   

leżących po stronie wykonawcy. 

 

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca ten zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  

w wysokości 5% ceny ofertowej w jednej z następujących form: 

- pieniądzu  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-        

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  

- gwarancjach bankowych 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy                   

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać 

wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie 
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realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

ww. form zabezpieczenia. 

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

21. Termin związania ofertą 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

 

22.  Tryb udzielania wyjaśnień 
 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 

specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego 

na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania i wyjaśnienia zostaną 

również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.konopiska.pl 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców. 

 

23. Otwarcie ofert 
 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09.2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie 

zamawiającego: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, sala 

konferencyjna. 

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji.  

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

24. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 
 

a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą                  

z  punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną 

powiadomieni pisemnie wszyscy uczestnicy postępowania. 

c) Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania     

umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś                      

z  Wykonawców. O nowej dacie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po 

upływie terminów przewidzianych na postępowanie protestacyjno-odwoławcze. 
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25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku    
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wobec czynności Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść 

protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający 

odrzuca bez rozpatrywania. 

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                   

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                   

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 

jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. 

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie 

odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub                    

w części. 

 

26. Postanowienia końcowe 
 
 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych 

oraz przepisy ustawy – Kodeks cywilny i Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo 

budowlane.                                                 

 

Załączniki do specyfikacji: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – Załącznik nr 2 

3. Wykaz robót – Załącznik nr 3 

4. Wykaz osób i podmiotów – Załącznik nr 4 

5. Wzór umowy – Załącznik nr 5 

6. Przedmiary robót - Załącznik nr 6 

7. Specyfikacje techniczne – Załącznik nr 7 

8. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 


