Nr sprawy: BPM.ZZP.271.361.2011

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „specyfikacją”,
sporządzona dla roboty budowlanej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.:

Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury
Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania:
„Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury
Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie”.

Rozdział I – Nazwa i adres zamawiającego
1. Nazwa: Miasto Nowy Sącz,
2. Adres: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
3. Kontakt: tel. 018 443 53 08, fax 018 443 78 63,
4. E-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl
5. NIP: 734-001-67-07, REGON: 491893167

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość ustalona na
podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka
Kultury w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury
– dokończenie”. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części zwane w niniejszej
specyfikacji „Zadaniami” tj.:
Zadanie I Wykonanie dostosowania węzła cieplnego dla potrzeb instalacji, c.o., central wentylacyjnych
oraz wytycznych regulacji instalacji c.o.,
Zadanie II Renowacja posadzki marmurowej (parter i piętro).
1. Zakres rzeczowy Zadania I obejmuje:
1.1. Wykonanie dostosowania węzła cieplnego dla potrzeb instalacji, c.o., central wentylacyjnych
oraz wytycznych regulacji instalacji c.o. - zakres robót określony został w dokumentacji
technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.
1.2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie zmiany czynnika
grzewczego oraz wyciszenia urządzenia wentylacji mechanicznej (piwnice i sala kameralna)
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polegającej na:
1.2.1. Centrala wentylacyjna nawiewna dla sali kameralnej (zakres robót modernizacyjnych):
a) Zmiana czynnika ogrzewczego nagrzewnicy w/w centrali wentylacyjnej z wody na
roztwór wody i glikolu:
•

dobór i montaż płytowego wymiennika ciepła (w bezpośrednim sąsiedztwie
centrali);

•

analiza istniejących urządzeń w aspekcie ponownego ich wykorzystania przy
zmienionych parametrach lepkości czynnika ogrzewczego (roztwór glikolu);

•

dobór i montaż dodatkowych urządzeń towarzyszących, wymaganych dla nowego
układu zasilania;

•

korekta obliczeń hydraulicznych rozpływów czynnika grzewczego instalacji c.t. po
wbudowaniu wymiennika.

b) Zaprojektowanie i przebudowa układu kanału nawiewnego (w obrębie pomieszczenia,
w którym zamontowana jest w/w centrala) w taki sposób, aby emitowany poziom
dźwięku (emitowany przez w/w centralę) w sali kameralnej nie przekraczał 25 dB wraz
z obniżeniem stropu podwieszonego w sali kameralnej.
1.2.2. Centrala wentylacyjna w sali zajęć praktycznych (zakres robót modernizacyjnych) :
a) Zmiana czynnika ogrzewczego nagrzewnicy w/w centrali wentylacyjnej z wody na
roztwór wody i glikolu:
•

dobór i montaż płytowego wymiennika ciepła (w bezpośrednim sąsiedztwie
centrali);

•

analiza istniejących urządzeń w aspekcie ponownego ich wykorzystania przy
zmienionych parametrach lepkości czynnika ogrzewczego (roztwór glikolu);

•

dobór i montaż dodatkowych urządzeń towarzyszących, wymaganych dla nowego
układu zasilania;

•

korekta obliczeń hydraulicznych rozpływów czynnika grzewczego instalacji c.t. po
wbudowaniu wymiennika.

b) Zaprojektowanie i przebudowa układu kanału nawiewnego (w obrębie pomieszczenia,
w którym zamontowana jest w/w centrala) w taki sposób, aby emitowany poziom
dźwięku (emitowany przez w/w centralę) w sali kameralnej nie przekraczał 35 dB.
1.2.3. Sporządzenie bilansu strat ciepła pomieszczeń: wiatrołapu, hallu z szatnią oraz głównej
klatki schodowej i w oparciu o uzyskane wyniki skorygować (zwiększyć) moc cieplną
grzejników
1.3. W pomieszczeniu klatki schodowej niedobór ciepła z istniejących grzejników uzupełnić kurtyną
powietrzną zasilaną energią elektryczną. Kurtyna(y) powietrza winny spełniać wymogi:
maksymalnie cicha praca, niezawodne działanie, regulacja wydajności cieplnej sterowana z
pilota, design i kolor odpowiadający wystrojowi pomieszczenia. Dostawa i montaż kurtyny
powietrznej wraz z wykonaniem podłączenia kablowego do istniejącej skrzynki.
1.4. Regulacja istniejącej centrali klimatyzacyjnej polegającej na dostawie i montażu regulatora
ciśnienia skraplania ARMEC DCPX16 /nr części 9104555/ w agregacie wody lodowej AERMEC
NRL350.
1.5. Do wykonywanych projektów budowlanych należy dołączyć:
1.5.1. Wykonanie przedmiarów robót (4 egz.);
1.5.2. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (4 egz.);
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1.5.3. Wykonanie kosztorysów wykonawczych (2 egz.);
1.5.4. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w wersji
elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. nr
212 poz. 1766.) ;
1.5.5. Pełne uzgodnienie projektu ze wszystkimi stronami postępowania, uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii i uzgodnień, pozwoleń, odstępstw itp. (koszt wszystkich uzgodnień,
opinii, pozwoleń, odstępstw itp. ponosi wykonawca);
1.5.6. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
1.6. Wymaga się, aby przedmiotowe opracowania projektowe odpowiadały wymogom:
1.6.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);
1.6.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);
1.6.3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623);
1.6.4. Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.);
1.6.5. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
1.7. Prace winny być wykonane zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji
oraz wzorcem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, gdyż Zamawiający
wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach jak określone w ww. wzorcu.
UWAGA:
W dokumentacji wskazanej w pkt 1.1. niniejszego rozdziału we wszystkich pozycjach, w których
występuje nazwa producenta związana z produktem – Zamawiający dopuszcza możliwość
wykorzystania produktów równoważnych tzn. spełniających wszystkie parametry techniczne co
wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia produktu.
2. Zakres rzeczowy Zadania II obejmuje:
2.1. Renowację posadzki marmurowej (parter i piętro) polegającej na spełnieniu wymagań (328,23
m2), zgodnie z załączonym przedmiarem robót, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej
specyfikacji:
2.1.1. Usługa renowacji kamienia polegać będzie na odnowieniu powierzchni płaskich, ścian
oraz schodów, z zastosowaniem polerowania tarczami diamentowymi.
2.1.2.

Usługi obejmują w szczególności:
a) polerowanie powierzchni posadzki zamykającej pory w celu utwardzenia struktury
kamienia i osiągnięcia poziomu wybłyszczenia nie niższego niż średnio 65 jednostek
lux. Pomiar będzie wykonywany w 10 miejscach, z wyników pomiaru będzie
wyliczona średnia. Zamawiający zastrzega sobie, że na wybranych do pomiaru
punktach poziom wybłyszczenia nie może być niższy niż 65 jednostek lux;
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b) naprawę ubytków i mikropęknięć masami szpachlowymi przeznaczonymi do
odpowiedniego gatunku kamienia, oraz uzupełnienie spoin między płytami
w kolorze zbliżonym do koloru płyt;
c) impregnację hydrofobową;
d) szlif schodów oraz ścian balustrady schodów;
2.1.3. Pomiary wybłyszczenia posadzki będą wykonywane urządzeniem Wykonawcy przy
pomocy luxometru mierzącego poziom połysku.
2.2. Prace winny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 2 do
specyfikacji oraz wzorcem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, gdyż
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach jak określone w ww. wzorcu.
3. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Zamawiający zaleca:
3.1. dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w
terenie;
3.2. zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i realizacji zamówienia;
3.3. szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją, o której mowa w pkt 1.1. oraz z przedmiarem
robót, o którym mowa w pkt 2.1. niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min. 5-letniej rękojmi oraz
min. 5-letniej gwarancji (dotyczy Zadania I i II).
5. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.26.23.21-7 - Wyrównywanie podłóg.
45.33.10.00-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
6. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych części zamówienia przy posłużeniu się
podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
7. Zamawiający na podst. art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku wykazania
w ofercie podwykonawców Zamawiający stosownie do art. 6471 Kodeksu cywilnego przeprowadzi
odpowiednie czynności. Zamawiający zastrzega, że:
7.1. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana
pisemna zgoda zamawiającego;
7.2. wymaga przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie;
7.3. podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy;
7.4. wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników;
7.5. podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody
wykonawcy i zamawiającego;
7.6. zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może
skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez wykonawcę w stosunku do nich;
7.7. wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.
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8. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Polska, woj. małopolskie, Nowy Sącz, ul. Al. Wolności.

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia
Zamawiający określa termin realizacji zamówienia:
1. Data rozpoczęcia zakresu robót określonego w przedmiocie zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia
umowy
2. Termin zakończenia (zgłoszenie gotowości odbiorowej) robót: nie później niż do dnia 31.07.2011r.,
z tym, że z uwagi na konieczność funkcjonowania obiektu w okresie do 30.06.2011 okres realizacji
zakresu robót budowlanych w obiekcie MOK ustala się od 01.07.2011 do 31.07.2011 r.

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany w specyfikacji, zamawiający będzie rozpatrywał:
2.1. w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oferty Wykonawców, którzy:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na
budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (dotyczy Zadania I);
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na
renowacji powierzchni marmurowej o powierzchni przynajmniej 300m2 (dotyczy Zadania II).
2.2

w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oferty Wykonawców, którzy:
a) wykażą się dysponowaniem min. jedną (1) osobą, która ukończyła kurs posługiwania się
szlifierkami w zakresie szlifu powierzchni marmurowych (dotyczy Zadania II);
b) wykażą się dysponowaniem co najmniej (dotyczy Zadania II):
- jedną (1) maszyną do szlifowania schodów
- jedną (1) maszyną do szlifowania ścian,
- jedną (1) maszyną do szlifowania narożników.
c) wykażą się dysponowaniem:
- min. 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającą jednocześnie aktualne
członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (dotyczy Zadania I i II);
- minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą jednocześnie
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aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (dotyczy Zadania I);
- min. 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającą jednocześnie
aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (dotyczy Zadania I i II);
- minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą jednocześnie
aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (dotyczy Zadania I) .
2.3. w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej oferty Wykonawców
ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia (dotyczy Zadania I i II).
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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w szczególności pod uwagę będą brane oferty:
a) Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
b) Wykonawców, którzy potwierdzą, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, o której
mowa w pkt 3 każdy z wykonawców oraz podmiotów, o których mowa w pkt 3 nie może podlegać
wykluczeniu, o którym mowa w pkt 4, natomiast przy weryfikacji spełniania warunków, o których
mowa w pkt 2 ppkt 2.1., 2.2. i 2.3. pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców
występujących wspólnie oraz innych podmiotów, o których mowa w pkt 3.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie
spełnia.
7. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych
w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty
zawierające:
7.1. komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów,
7.2. wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
7.3. oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie
o
spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu oraz żądane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
a także oświadczenia i dokumenty mające wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie przetargowej następujących oświadczeń
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i dokumentów:
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji (dotyczy Zadania I i II);
2. DOKUMENTY potwierdzające między innymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy:
2.1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzorów
stanowiących:
•

załącznik nr 6 do specyfikacji (dotyczy Zadania I) - warunki określone zostały w Rozdziale V
pkt 2, ppkt 2.1 lit. a);

•

załącznik nr 7 do specyfikacji (dotyczy Zadania II) - warunki określone zostały w Rozdziale V
pkt 2, ppkt 2.1 lit. b);

2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – odpowiedzialnych za
wykonanie roboty budowlanej polegającej na renowacji powierzchni marmurowej wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do
specyfikacji - warunki określone zostały w Rozdziale V pkt 2, ppkt 2.2 lit. a) (dotyczy Zadania II);
2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
i robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie dysponowania
tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji - warunki określone zostały
w Rozdziale V pkt 2, ppkt 2.2 lit. b) (dotyczy Zadania II);
2.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia - wg wzorów stanowiących
• załącznik nr 10 do specyfikacji (dotyczy Zadania I);
• załącznik nr 11 do specyfikacji (dotyczy Zadania II);
- warunki określone zostały w Rozdziale V pkt 2, ppkt 2.2 lit.c)
2.5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia (dotyczy Zadania I i II);
2.6. 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy Zadania I i II).
3. Jeżeli wykonawca polega 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, 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. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 należy przedstawić w formie oryginału.
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5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę:
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;
b) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.6. składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Dokument, o którym mowa w pkt 6 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, 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. Przepis pkt
7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zzp@nowysacz.pl.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez wykonawcę jak i przez
zamawiającego sporządzone będą w języku polskim.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się (w godzinach pracy zamawiającego, tj. poniedziałek: 9:00 –
17:00; wtorek – piątek: 8:00 – 16:00) z wykonawcami jest Pan Wojciech Dobosz, Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych przy Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rynek 27, 33-300 Nowy Sącz, tel.
(0-18) 444-43-68.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż do upływu terminów
przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpływa do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
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składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

Rozdział IX – Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział X – Opis sposobu przygotowywania ofert
I. Informacje ogólne
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako członek (partner) wykonawców
składających ofertę wspólną – na jedno lub dwa Zadania.
2. Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem
maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami
drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca się
trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne
ponumerowanie stron itp.
4. Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu),
która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Oferta –
Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego ośrodka Kultury w ramach
zadania „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury –
dokończenie – Zadanie nr …… - nie otwierać przed 02.06.2011 r. do godz. 12:00”.
5. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po upływie ostatecznego terminu składania
ofert.
6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
7. Przed sporządzeniem oferty wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do
sporządzenia oferty.
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II. Wymogi formalne.
1. Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe
przyrzeczenie istotnych warunków kontraktu. Ofertę należy sporządzić według wzorów
stanowiących
- załącznik nr 12 do specyfikacji dla Zadania I;
- załącznik nr 13 do specyfikacji dla Zadania II.
Do oferty należy załączyć:

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI specyfikacji,
b) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale X pkt III ppkt 3 specyfikacji
(jeżeli dotyczy),

c) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale X pkt II ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy),
d) zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w Rozdziale XVI specyfikacji (wymóg
porządkowy),
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy –
inna osoba niż określona w dokumencie wskazanym w Rozdz. VI pkt 2) ppkt 2.6. należy dołączyć,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do
składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy.
4. Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej
i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, zawierające
co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści.
III. Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.) ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszej
specyfikacji.
4. Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z
wykonawców, o których mowa w pkt 1). W przypadku dokonania wyboru wykonawcy, którym są
podmioty działające wspólnie, dokonana zostanie uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzoru
umowy.

Rozdział XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
a) na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 9 Biuro Obsługi
Mieszkańców,
b) w terminie: do dnia 02.06.2011 r. do godz. 11:30.
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2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie.
5. Zmiana już złożonej oferty następuje poprzez złożenie kolejnej oferty. W takim przypadku koperta lub
opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty”.
6. Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez okres
związania ofertą określony w specyfikacji.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu niezwłocznie bez otwierania.
8. Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera – w tym przypadku rozpatrywane będą oferty,
które wpłyną do zamawiającego (na adres jak w pkt 1) przed wymaganym terminem do składania
ofert.
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
a) adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, I piętro, pok. nr 15,
b) w dniu: 02.06.2011 r. o godz. 12:00.

Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia.
2. Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych w Rozdziale III specyfikacji oraz
we wzorcach umów stanowiących:

•

załącznik nr 3 do specyfikacji dla Zadania I;

•

załącznik nr 4 do specyfikacji dla Zadania II.

3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego i powinno
obejmować wykonanie wszystkich obowiązków niezbędnych do realizacji prac i robót ujętych
w dokumentacji technicznej, określającej przedmiot zamówienia, jak również nie wynikających
z dokumentacji, a niezbędnych do wykonania zadania, w szczególności:
a) koszt wykonania projektów budowlanych i wykonawczych i pełnienie nadzoru autorskiego
(dotyczy Zadania I),
b) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe,
c) podatek VAT,
d) ubezpieczenia,
e) zagospodarowanie placu budowy,
f)

koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy itp.),

g) koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót,
h) koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu z przed
rozpoczęcia robót,
i)

koszty ewentualnego wykonania niezbędnych rusztowań,

j)

koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią,

k) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
l)

koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii,
przewodów, itp.,

m) koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu,
n) zysk kalkulacyjny i ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji robót i w okresie rękojmi lub gwarancji, itp.
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4. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
5. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu
sprzętu czy stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko
do dokonania wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, oraz do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do rzetelnej wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany
jest również do sprawdzenia dokumentacji technicznej.
7. Wzory umów określające przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowią:

•
•

załącznik nr 3 do specyfikacji dla Zadania I;
załącznik nr 4 do specyfikacji dla Zadania II.

Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się z załączonym do specyfikacji właściwym
wzorem umowy.

Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium Najniższa cena – 100,00 %.

2.

Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość
punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 100,00

3.

Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryterium określonego
w pkt 1.

4.

Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

Rozdział XIV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni następujących
formalności:
1. Wykona pokaz wybranej przez zamawiającego powierzchni w celu weryfikacji standardu połysku.
Minimalny akceptowany połysk wyniesie 65 luxów (pomiar będzie wykonywany w 10 miejscach,
z wyników pomiaru będzie wyliczona średnia) w założeniu, że poziom luxów jest mierzony przed i po
wykonywaniu usługi (dotyczy Zadania II),
2. Zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego:
a) zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach przewidzianych
w art. 94 ust. 1 ustawy, jednakże nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 2 ustawy;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania.
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3. W przypadku wykonawcy, który złożył ofertę wspólną, przedstawi on umowę o wspólne wykonanie
zamówienia (konsorcjum). Umowa regulująca współpracę podmiotów jeżeli występują wspólnie –
umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma między innymi sposób reprezentowania grupy
podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie
zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność podmiotów jest wobec zamawiającego
solidarna, co musi być zapisane w tej umowie.
4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży certyfikaty lub dyplomy potwierdzające ukończone
kursy posługiwania się szlifierkami w zakresie szlifu powierzchni marmurowych, wystawione przez
producenta użytkowanych urządzeń (dotyczy Zadania II).

Rozdział XV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach jak we wzorcach umów stanowiących
•

załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji dla Zadania I,

•

załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji dla Zadania II,

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul, jednakże zamawiający
określa porządkowy wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego wzorca umowy.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.

Rozdział XVII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w
dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez 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 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki ochrony
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prawnej.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
9. Koszty postępowania odwoławczego
z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.

Strony

ponoszą

stosownie

do

jego

wyniku,

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.

Rozdział XVIII – Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a tym samym nie określa minimalnych
warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
5. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”:
7.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
7.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
7.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie
w siedzibie Zespołu Zamówień Publicznych w Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz
w czasie godzin jego urzędowania.
7.4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert.
7.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki
mogą być one udostępnione.
7.6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie
później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo
o unieważnieniu postępowania,
7.7. Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty.

Rozdział XIX – Wykaz załączników do specyfikacji
Załącznik nr 1

Dokumentacja techniczna dla Zadania I;

Załącznik nr 2

Przedmiar robót dla Zadania II

Załącznik nr 3

Wzór umowy dla Zadania I;

Załącznik nr 4

Wzór umowy dla Zadania II;

Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz Oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

Załącznik nr 6

Wykaz robót budowlanych dla Zadania I;

Załącznik nr 7

Wykaz robót budowlanych dla Zadania II;

Załącznik nr 8

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dla Zadania II;

Załącznik nr 9

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług i
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie dysponowania
tymi zasobami dla Zadania II;

Załącznik nr 10

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia dla Zadania I;

Załącznik nr 11

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia dla Zadania II;

Załącznik nr 12

Wzór oferty dla Zadania I;

Załącznik nr 13

Wzór oferty dla Zadania II;

Załącznik nr 14

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Nowego Sącza
(-) Jerzy Gwiżdż
17.05.2011
……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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