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Łęczyca, dn. 16.05.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Łęczyca z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 14,
99-100 Łęczyca NIP 775-240-50-45
reprezentowana przez podmiot
Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100
Łęczyca
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST
„Zakup materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie Miasta Łęczyca”.

Zatwierdził(a):
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Zamawiającym jest:
Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska Łęczyca, REGON: 473268414, NIP: 5070047943,
Miejscowość Łęczyca, Adres: ul. M. Konopnickiej 14, e-mail: zielenmiejska@leczyca.info.pl
Strona internetowa:
www.bip.leczyca.info.pl
Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne” (www.bip.leczyca.info.pl).
tel.: +48 (24) 721 03 47,
fax: +48 (24) 721 03 15,
1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach)
terminy mają następujące znaczenie:
a)

„ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.),

b)

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c)

„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej
SIWZ,
„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ,
„zamawiający” – Jednostka Budżetowa Zieleń |Miejska.

d)
e)
1.5

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.

Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kostka brukowa szara cegła 6 cm

ilość 972 m2

2. Kostka brukowa szara cegła 8 cm

ilość 980 m2
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3. Kostka brukowa czerwona cegła 8 cm

ilość

121 m2

4. Krawężnik szary 15x30x100

ilość

420 szt

5. obrzeże szare6x20x100

ilość

768 szt

6.płyta ażurowa szara 60x40x10

ilość 4480 szt

2.2. Realizacja zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia : w okresie od dnia podpisania umowy do
15.12.2018r.
2.3. Płatność za wykonanie przedmiotu:
b)

Płatność przelewem

c)

Termin realizacji faktur - 21 dni od daty doręczenia faktury.

2.4. Ustalenia dodatkowe: Dostawy materiałów budowlanych mogą odbywać się sukcesywnie w
miarę zapotrzebowania Zamawiającego lub mogą zostać dostarczone jednorazowo bezpośrednio
na plac budowy w miejscowości Łęczyca. Dostawa obejmuje również rozładunek materiałów
budowlanych we wskazane miejsca przez Zamawiającego (dostawa samochodem HDS).
Każdorazowe zapotrzebowanie zostanie zgłoszone telefonicznie lub faksem przez pracownika
Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”. Zamawiane partie dostaw winny być realizowane w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Na wykonaną dostawę Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności lub atest, który potwierdzi, że dostarczony
produkt odpowiada określonym normom. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający
zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć
reklamację w 3 dni od zgłoszenia. Uznanie reklamacji następować winno poprzez wymianę
produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od daty zgłoszenia reklamacji. Każdorazowa dostawa materiałów budowlanych musi być
udokumentowana dokumentem WZ zaakceptowanym przez pracownika Jednostki Budżetowej
Zieleń Miejska. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu palet po zakończeniu budowy. Data
produkcji min. 30 dni od daty dostawy materiałów budowlanych.
2.5.
Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnej ilości materiałów budowlanych
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Główny przedmiot zamówienia - 44114200-4
produkty betonowe.
2.6 Zamawiający dopuszcza zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie polegał na
powtórzeniu dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
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Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia do
dnia 15 grudnia 2018 r.
Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy.
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku.
4.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku.
4.1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykaz dostaw. Załącznik nr 5
Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej
walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej
waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku
publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego
bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Kursy
walut
dostępne
są
pod
http://www.nbp.pl/home.aspxf=/Kursy/kursy.htm

następującym

adresem

internetowym:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 4.1.2 - 4.1.4 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2

Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

4.3
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przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5
pkt 1).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.4

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.5

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 4.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

4.6

a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.1.2 4.1.4.

4.7

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

4.8

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.9

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt od 4.1.2 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy
łącznie, warunek określony w pkt 4.1.1 musi spełniać każdy wykonawca z osobna.

4.10

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń i dokumentów, wymienionych i opisanych
w Rozdziale 5 SIWZ.

4.11

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

4.12

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec
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wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
4.13 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia. 4.14 Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ
WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale
4 oraz wykazania niepodlegania wykluczeniu, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

5.1

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt
1) ustawy oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.2 - 4.1.4
SIWZ – sporządzone według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.

5.1.1

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.

5.1.2

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

5.1.3

Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt
5.11 i 5.12 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

5.1.4

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany
do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wzór załącznik nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.2
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w pkt 4.1 SIWZ, tj.:

5.3

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

5.3.1

5.3.2 wykaz dostaw potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek
opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.1 SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ),
5.3.3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 5.3.1 – 5.3.2 w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o
których mowa w pkt 5.2 oraz 5.3.1 – 5.3.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2 należy
złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji z otwarcia ofert zaś dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.3.1 – 5.3.2
będą wymagane tylko od wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
5.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.1 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w
pkt 5.4 - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Termin określony w pkt 5.4 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
Rozdziale 5 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
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lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
5.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ są sporządzone w języku
obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
5.8. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w
formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza),
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty
wymienione w pkt 5.1.1, 5.3.1, (i odpowiednio pkt 5.4), 5.2 należy złożyć odrębnie dla każdego
wykonawcy.
5.9. Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.4 i 5.2 należy złożyć w formie oryginału, zaś
dokumenty, o których mowa w pkt 5.3 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z zastrzeżeniem pkt 5.10.
5.10. Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego
z nich dotyczą.
5.11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w pkt 4.2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
złożenia dokumentów, które określają w szczególności:
a)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy
przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami)
osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

5.13.
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Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.14.

W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy (i odpowiednio podmiotów wymienionych w pkt 5.10),
według zasad, o których mowa w pkt 5.13 i 5.14 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W
przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą
stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z
informacją o liczbie poświadczanych stron.

5.15.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.13 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

5.16.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

5.17.

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

5.18.

Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
6. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 201 r. poz.1759 z późn. zm.) Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

7.2

Wykonawca może złożyć jedną ofertę wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1.

7.3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.4

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

7.5

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.6

Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
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7.7

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.

7.8

Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.

7.9

Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.

7.10

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.

7.11

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.12

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.13

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.14

Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę.

7.15

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:

1.

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,

2.

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3.

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od
pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7.16 Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SIWZ;
W formularzu należy podać m.in.: cenę,
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b)

pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

c)

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokumentu, o
którym mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy.
7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert.

Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić

następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
b)

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

c)

OFERTA: „ ”– ZP.121/3/2018
Nie otwierać przed dniem 24.05.2018 r. do godz. 11:00.

d)

7.18 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie
koperty/opakowania.

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
8.1

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 7.16 należy złożyć w
terminie do dnia 24.05.2018 r. do godziny 10:30 w kancelarii (pokój 51) Jednostki Budżetowej |
Zieleń Miejska w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

8.2

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

8.3

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Jednostki Budżetowej
Zieleń \miejska w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pok. 51.

8.4

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert.

8.5

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

8.6

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.

8.7

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8.8

Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.

8.9

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(www.bip.leczyca.info.pl ) informacje dotyczące:

1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

9.2

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

9.3

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 zgodny na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca podaje cenę ofertową w kwocie brutto. Cenę podaną w formularzu oferty
Wykonawca wylicza w oparciu o SIWZ wraz z załącznikami.

10.1

Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie
w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest
do wyliczenia ceny z należytą starannością przy uwzględnieniu wszelkich robót budowlanych i
czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym uwzględnienia
kosztów ubezpieczenia OC oraz ryzyka z tytułu niedoszacowania jakichkolwiek kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

10.2

W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.

10.3

Wynagrodzenie będzie płatne na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 6 do SIWZ.

10.4

10.5

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN) Cenę
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.6

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

10.7
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UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

10.8

Rażąco niska cena: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:

10.9

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017.0.847 t.j.)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10.10

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.

10.11

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10.12
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Rozdział 11
BADANIE OFERT
11.1

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

11.2

Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1 a ustawy,
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

11.3

Zamawiający poprawi w ofercie:

a)

oczywiste omyłki pisarskie,

b)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium
(w %)
1. Cena
100
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Kryterium nr 1 – cena brutto.

C min
K1 =

x 100 pkt x 100%
Cn

gdzie:
K1 – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”.

12.2.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych
łącznie za kryteria 1-2.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych z godnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.

12.3.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

12.4.

Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1

Zamawiający udzieli
najkorzystniejsza.

13.2

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o:








zamówienia

wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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13.3 Informacje o których mowa w pkt 13.2, Zamawiający opublikuje na swojej stronie
internetowej (www.bip.leczyca.info.pl).

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14. 1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do:
cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie robocizny,
materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty
pośrednie i zysk,
przesłanie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w przypadku, gdy Wykonawca
działa w formie spółki cywilnej – umowy spółki lub gdy Wykonawca uczestniczy w postępowaniu
w konsorcjum – umowy konsorcjum,

-

okazania dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę w czasie podpisywania
umowy.

-

Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Nie dotyczy

Rozdział 16
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
16.1 Wzór istotnych postanowień umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o
której mowa w pkt 16.1.
16.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących
przypadkach:
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1. Dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości podatku VAT należnego, w przypadku
zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej (www.bip.leczyca.info.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę
SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.bip.leczyca.info.pll).
17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.bip.leczyca.info.pl).
17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian,
jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
zamawiającego.

Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016 r., poz.1030 z późn.zm.);
18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią.
18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Miasto Łęczyca –
Jednostka Budżetowa
Zieleń Miejska
ul. M. Konopnickiej 14,
pok. 51
99-100 Łęczyca
18.6 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem postępowania: ZP116/2/2018
18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Karol Niewiadomski
Tel 024- 721-03-47 Faks nr 24- 721 03 15, e-mail: zielenmiejska@leczyca.info.pl, w godziny pracy
Urzędu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział 19
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Rozdział 20
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
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Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw
Załącznik nr 6. Wzór umowy

