
 ZNAK: ZP 271.11.2013

Lipnik  2013- 09-23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.

Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Lipnik  

 27-540 Lipnik  20

www.bip.lipnik.pl  

inwestycje@lipnik.pl  

Godziny  pracy urzędu  7.15  -  15.15 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) 
także  wydane  na  podstawie  niniejszej  ustawy  Rozporządzenia  wykonawcze  dotyczące 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu  
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 282, poz. 1650),

3)  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16  grudnia  2011  r.  w  sprawie  kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1372).

2.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 
szacunkowej  poniżej  progów  ustalonych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Prawa  zamówień 
publicznych.

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

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest:  Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we 
Włostowie 

Podstawowe dane dla wykonania studni wierconej zastępczej nr 4a we Włostowie

1. Sposób wiercenia: mechaniczny, udarowy
2. Głębokość otworu: 80,0 m
3. Zarurowanie: rury φ 20" (508 mm) do głębokości 12,0 m (do usunięcia po uzgodnieniu)

rury φ 18" (457 mm) do głębokości 25,0 m (w korku iłowym o dług. 5,0 
m)

bez rurowania do głębokości 80,0 m 

Uwaga: w przypadku niestabilności ścian otworu w interwale 25,0-80,0 m 

  wiercić w rurach φ 14" (356 mm) (do usunięcia)

4. Zafiltrowanie otworu: średnica φ 250-300 mm 
rura nadfiltrowa długość 18,0 m (z zamkiem)

rura perforowana górna długość 15,0 m

rura międzyfiltrowa długość   4,0 m

rura perforowana dolna długość 20,0 m

rura podfiltrowa długość   3,0 m (z denkiem)

5. Spodziewany profil otworu: 
  0,0 –   10,0 m gleba, lessy (CZWARTORZĘD)

10,0 –   15,0 m zwietrzelina dolomitów

15,0 – 100,0 m dolomity zbite, spękane, z krzemieniami 

(DEWON ŚRODKOWY - eifel)

6. Spodziewane zwierciadło wody: 23,0 m p.p.t., swobodne
7. Pompowanie otworu:

a) pompowanie oczyszczające co najmniej 24 godziny

b) pompowanie pomiarowe trzystopniowe: 24 godz. + 24 godz. + 24 godz. = 72 godz.

8. Odprowadzenie wody z pompowania rurociągiem do kanalizacji na terenie ujęcia.
9. Badania wody: 

     - dwie próby wody pobrane pod koniec II i III stopnia pompowania

       (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne z orzeczeniem o jakości wody)

      - jedna próba wody do badań technologicznych (sposób uzdatniania wody)
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10. wykonanie obudowy studni o wymiarach 2,5 x 2,5x 2 (dł. x Szer. x  Wys. ) z bloczków betonowych,  
pokrywa  obudowy  metalowa,  ze  spadkiem  dwustronnym  (dwudzielna  zabezpieczona  przed 
przesiąkaniem do wewnątrz wód opadowych, z drabinka oraz kominkiem wentylacyjnym  w wersji  
umożliwiającej możliwość  skażenia wody w studni z zewnątrz. Wykończenie ścian i podłogi płytkami 
ceramicznymi. 

Górna część obudowy wyprowadzona ponad poziom gruntu na wysokość ok.  25-30 cm związana 
wiecem żelbetonowym. Wykonanie wokół obudowy opaski z  kostki  brukowej  6 cm o szerokości  
0,5 m  na podsypce cementowo piaskowej ograniczonej obrzeżem betonowym. 

11. wykonanie na ścianie wewnętrznej obudowy studni elektrycznej skrzynki przyłączeniowej. 

12.  Budowa wodociągu tłocznego oraz podłączenie wywierconej  studni do istniejącego rurociągu 
tłocznego zasilającego zbiorniki wyrównawcze  rurą fi 160 z rur PE zgrzewanych  o długości 30 mb.

13. wyposażenie studni w pompę głębinową dostosowaną do wydajności studni i jej zatwierdzonych  
zasobów  wraz  kablem  energetycznym  długości  ok.  65  mb,  oraz  orurowaniem  i  wodomierzem 
studziennym wyposażony w nadajnik impulsów.

14.  Wykonanie  linii  elektrycznej  od  szafy  sterowniczej  znajdującej  się  w  istniejącym  budynku 
technologicznym do przyłączeniowej skrzynki elektrycznej znajdującej się na ścianie obudowy studni.  
Wykonanie linii z kabla ziemnego w wykopie na odcinku 60 mb. 

Parametry  kabla  dostosowane  do  mocy  zainstalowanej  pompy  i  odległości  studni  od  miejsca 
zasilania.

KOD CPV: 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych    

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  lub  całości  niniejszego  zamówienia 
podwykonawcom.  W  takim  przypadku  zobowiązany  jest  do  wykazania  w  formularzu 
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

7.3  Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
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 7.4  Określenie  przez  Wykonawcę  telefonów  kontaktowych  i  numerów  fax.  oraz  innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

7.5 Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za szkody wyrządzone  przez  Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia  do  30.12.2013 r

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków

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

1)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. 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.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

4.  Z  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)  wykonawca w terminie  3 dni  od dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7.  Ocena spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  dokonywana  będzie  w oparciu  o 
dokumenty  złożone  przez  wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  metodą  warunku 
granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. Nr 1 

A.2.) Formularz cenowy zał. Nr 2 wraz z kosztorysami ofertowymi zał. nr 2

A.3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych  zał. nr 3 

A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

A.5) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust 2 d Prawa zamówień 
publicznych

A.6 ) wykaz wykonanych robót budowlanych .

A.7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia.

A.8) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia

A 9) Wzór umowy

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty:

B.1)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  lub  centralnej  ewidencji  informacji  o 
działalności  gospodarczej   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie z zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 

B.2)  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że 
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
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płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że 
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 

1 pkt. 1 do 3 ) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1  Wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od 
dnia  złożenia  oferty,  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.

Wykonawcy  winni  udokumentować  zrealizowanie  przynajmniej  jednej  roboty  w  ramach 
jednej umowy polegającej na wykonaniu studni głębinowej o głębokości min 80 mb.  

C.3  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub 
kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.

C.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

C.5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.  22 ust 1 Prawo 

Zamówień Publicznych

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 
1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

D.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawo 
Zamówień Publicznych

D.2 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust 2 d Prawa zamówień publicznych

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
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E.1  Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)  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 wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3)  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

E.2   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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim 
przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy.

F.2  Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(B1, B2. B3. 
B.4 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do 
oferty należy dołączyć następujące dokumenty:-------------------------

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1  Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

H.2  Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy  wymagają  załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

H.3  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski..

H.4 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.
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H.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz  w  przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  pkt.  H.6),  kopie  dokumentów 
dotyczących  każdego  z  tych  podmiotów  winny  być  poświadczane  za  zgodność  z 
oryginałem przez te podmioty.

H.6 Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, 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.  A.4  oraz  od  B.1  do  B.4 
dotyczących  każdego  z  tych  podmiotów,  o  ile  podmioty  te  będą  brały  udział  w 
realizacji części zamówienia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1)  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Urząd Gminy w Lipniku 

27-540 Lipnik 20  

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: (015) 869 17 54

Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

b)  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  porozumiewania  się  drogą  elektroniczną  na  adres 
poczty elektronicznej: inwestycje@lipnik.pl

Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić 
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

 Pani Kazimiera Konecka Pan Grzegorz Paradowski  w godzinach pracy zamawiającego

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest:

 Pan Rafał Smoliński w godzinach pracy zamawiającego

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8
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1)  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)  Treść  zapytań  oraz  udzielone  wyjaśnienia  zostaną  jednocześnie  przekazane  wszystkim 
Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lipnik.pl

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

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)  Wprowadzone w ten  sposób modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia  lub zmiany,  w tym 
zmiany  terminów,  przekazane  zostaną  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  zamieszczone  zostaną  na  stronie 
internetowej www.bip.lipnik.pl   

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 wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi.

4)  Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  nie  prowadzi  do  zmiany  treści 
ogłoszenia  zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych",  przedłużając  jednocześnie  termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie  głoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  zamawiający 
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zamieści  informację  o  zmianach  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej 
www.bip.lipnik.pl   

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

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

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

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą  zamawiający  może  tylko  raz  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

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

5.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć  jedną ofertę,  w formie pisemnej,  w języku polskim,  pismem 
czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego  wzorcami  (załącznikami),  zawierać  informacje  i  dane  określone  w  tych 
dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.

8)  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
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2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o 
udzielenie  zamówienia  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy,  a 
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi,  podpisane  przez  prawnie  upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z 
wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela.

4)  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
podpisanej  przez wszystkich wykonawców, przy czym termin,  na jaki została  zawarta  nie 
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)  Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  /  opakowaniu  w  sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej  treści oraz zabezpieczającej  jej  nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej  specyfikacji  i  opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie 

dopiskiem: ‹‹Nie otwierać przed dniem: 2013-10- 15 godz. 10:15››

3)  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2013-10- 15 do godz. godz. 10:00 

 Urząd Gminy w Lipniku 

27-540 Lipnik 20

pok. nr 19 sekretariat 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
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a. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje                    i uzupełnienia 
do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian,  poprawek itp.  przed terminem składania ofert.  Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta t.j. w 
dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 
„ZAMIANA”.  Koperty  oznakowane  dopiskiem  „ZAMIANA”  zostaną  otwarte  przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

b. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty  oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po 
stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi 
ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-10- 15, o godz. 10.15  siedzibie zamawiającego 

Urząd Gminy w Lipniku 

27-540 Lipnik 20

Pok. nr 35

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  wyliczyć  w  „Formularzu  cenowym" 
stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a 
następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego" 

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

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

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

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

1.4. wniesiono poprawnie wadium,
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2.  Kryteria  oceny ofert  -  stosowanie matematycznych  obliczeń przy ocenie ofert,  stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3.  Za  parametry  najkorzystniejsze  w danym kryterium,  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość 
punktów  ustaloną  w  poniższym  opisie,  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  - 
proporcjonalnie  do  parametru  najkorzystniejszego,  wybór  oferty  dokonany  zostanie  na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

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

 Nazwa kryterium Waga  

Cena 100 %

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

  C = C min. / C bad.  x 100 % 

Gdzie 

C  – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

C min - najniższa cena z ważnych ofert

C bad - cena oferty badanej

 1% = 1 pkt

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla  zamawiającego,  zgodnie  z  przepisami  o podatku od towarów i  usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa.

8.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
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2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie 
jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

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

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

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

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego -  www.bip.lipnik.pl

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

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

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.  W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamawiający  na 
wniosek wykonawcy,  który ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi  o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 
sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie  10 dni  od dnia  przesłania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w  przypadku  gdy,  w  postępowaniu  złożona  została  tylko  jedna  oferta  lub  nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie 
umowy przed upływem ww. terminów.

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

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
się  od  zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzi  jedna  z 
przesłanek unieważnienia postępowania.
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1.  Zamawiający  nie  przewiduje  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, 
które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

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

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy który stanowi załącznik do SIWZ. Zawarte 
w  nim  zapisy  dotyczące  obowiązków  Wykonawcy  określają  stawiane  w  postępowaniu 
wymogi Zamawiającego nawet jeśli nie są one w specyfikacji wzmiankowane. Zamawiający 
przewiduje  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  do  zawartej  umowy  w  przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej  (Odwołanie,  Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  w 
uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  lub  poniosły  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony  prawnej  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę  organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na  które  nie  przysługuje  w  niniejszym  postępowaniu  odwołanie  wykonawca  może  w 
terminie  przewidzianym  do wniesienia  odwołania  poinformować  o  nich  zamawiającego. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność 
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, 
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie 
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania  informacji  o czynności zamawiającego stanowiącej  podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.  Odwołanie  wobec treści  ogłoszenia o zamówieniu  lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia 
ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.lipnik.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia,  w którym powzięto  lub przy zachowaniu należytej  staranności można było  powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli  zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał  wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

11.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego  terminu.  Przesłanie  kopii  odwołania  może  nastąpić  pisemnie,  faksem  lub  drogą 
elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub 
postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  zamawiający  może  przedłużyć 
termin składania ofert.

14.  W przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu 
związania  ofertą  ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia.

15. Kopię odwołania Zamawiający: 

    1)  przekaże  niezwłocznie  innym  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia, 
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    2) zamieści również na stronie internetowej – www.bip.lipnik.pl  jeżeli odwołanie dotyczy 
treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17.  Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  doręcza  się  Prezesowi  Krajowej  Izby 
Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem 
elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego 
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.  Odwołanie  podlegać  będzie  rozpoznaniu  przez  Krajową Izbę  Odwoławczą,  jeżeli  nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

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

3.  Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle  kopię protokołu  lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 
wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

4.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów . w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks Cywilny.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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IX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. Nr 1 

2.  Formularz cenowy zał. Nr 2 wraz z kosztorysami ofertowymi zał. nr 2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych  zał. nr 3 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust 2 d Prawa zamówień publicznych

6 wykaz robót budowlanych  

7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia.

8  oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia

9  Wzór umowy

10 projekt robót geologicznych.
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